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 ةبرشألا باتك

 : ةعبرأ ةمرحملا ةبرشألا

 نأ ريغ نم «دبّرلاب فذقو ءدتشاو ْىَلغ اذإ بنعلا ٌريصع يهو رمخلا

 . اهريثكو اهليلق مرح : خبط
 يف ٌروكذملا ءالَطلا وهو هيلن نم لقأ بهذ ئتح خط اذإ اذإ ٌريصعلاو

 . لغو دشا اذإ بيبزلا عي عيقنو كسلا وهو ءرمتلا عيقنو 00 عماجلا»

 ةبرشألا باتك

 .اهيكح نایب نم هيف امل :بارش :عمج : يهو ءاهب ىمس :لاق

 :ةعيرأ ةمرحسملا ةيرشألا) :لاق

 نم «دّبرلاب فَّدقو "تشاو ىلع اذإ بنعلا ٌريصع يهو «ُرمخلا ١
0 

 ."اهرينكو اهّلق مرحي :خبطي نأ ريغ

 روكذملا ءالّطلا وهو هيلث ع ا بهذ تح خبط اذإ ٌريصعلاو -۲

 .«"ريغصلا عماجلا» يف

 ل ا وهو ءرمتلا عيقنو -

 .(ئلغو دشا اذإ بيبزلا عيقنو -

 .راكسإلا ةوق هيف لصح اذإ يأ )١(
2 2 3 

 ص يدتبملا ةيادب يف تبثم :اهريثكو اهليلق مرحي :خّبطي نأ ريغ نم :هلوق (۲)
 . 1٤٤ مقرب ةيناميلسلا ةبتكم ةخسنو «ه ٠٠۳۸ ةخسن يف اضيأو «7

 .۲۳ ٣٦ص )(



 :عضاوم ةرشع يف اهيف مالكلاف «رمخلا امأ

 اذإ ةصاخ بنعلا ءام نم ءْيّنلا يهو «©"اهيّيِهام نايب يف :اهدحأ ١
 و ءةغللا لهأ دنع فورعملا وهو ءاندنع اذهو «ًاركسُم راص

 ةالصلا هيلع هلوقل ؛ركسُم لكل مسا “وه :"”سانلا ضعب لاقو
 ی رکسم لک» :مالسلاو

 ىلإ راشأو ؛«نّيئرجشلا نيتاه نم رمخلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو
 ."ةلختلاو ءةمركلا

 .ركسم لک يف ٌدوجوم وهو «لقعلا ٍةَرَماْحُم نم قمم هنألو
 َرهَتْشا اذهلو «""هانركذ اميف ةغللا لهأ قابطإب صاح مسا هنأ :انلو

 .هريغ :هريغ يفو «هيف هلامعتسا
 .ةيَظ هريغ يف يهو «ةيعطق رمخلا ةمرُح نألو

 )١( ةيانبلا .دحاو ىنعمب يهو .اهتيئام : خست يفو ©0/1١6/.

 .ءاهقفلا مهب دارأ ()

 .75/16 ةيانبلا .رهاظلا لهأو دمحأو يعفاشلاو كلام ةثالثلا ةمثألا مهب دارأ (۳)

 .رينملا حابصملا .يهو ءوه :لاقيف «ثّنؤتو ٌركذت رمخلا :تلق .رمخلا يأ (5)

 .(۲۰۰۲۳) ملسم حيحص )٥(

 .( ١ومه) ملسم حیحص يفز

 .بنعلا ءام نم ءيّتلا يف يأ )¥(



 ٠.6 واو و و ماو GRECO اه واهو و ده دودو ها هه هاه هداه اواو هاو و هاو ¢ #4 +4 4 4 ®«

 04 6 و وو 2 2

 .لقعلا هترماخمل ال ةر ءار ىس اهنإو

 0 سه هَ م نا وو ب 8 ١

 قتشم :مجنلا نإف «هيف اصاخ مسالا نوک يفاني ال :متركذ ام نأ ىلع
 ,WD) هم ۶ قف 7

 ال «""فورعملا مجلل صاخ مسا وه مٿ .روهظلا وهو :''”موجنلا : نم

 .٠ و 4 رار اک ۶

 .ريظنلا ريثك اذهو ءرهظ ام لكل
 را رب و

 .هللا همحر )یم نس ئيحي هيف نعط :"لوألا ثيدحلاو

 .ةلاسرلا بصتمب قئاللا وه ذإ ؛مكحلا نايب هب ديرأ :””يناثلاو

 .مسالا اذه توبث دح يف :يناثلاو -۲

 . هللا همحر ةفينح يبأ 37 :(“"باتكلا» یف هرکذ يذلا اذهو

 مسالا نأل ؛دّبرلاب فذقلا طرتشي الو "لغو دتشا اذإ :امهدنعو

 .داسفلا يف ٌرُثؤملا وهو «دادتشالاب ”هّرحملا ىنعملا اذكو «هب تبثي

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :وهو «موجنلا :هلوق )١(

 .ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح «ا/8/ ١6 ةيانبلا الا :وهو (۲)

 .هيف ليق ام نايبل ۷۸/٠١ ةيانبلا رظنيو «رمخ ركسم لك :ثيدح يأ (۳)

 .هال"" ةنس ئفوتملا «نقتملا ظفاحلا «ليدعتلاو حرجلا مامإ «يدادخبلا (5)

 ./8/16 ةيانبلا رظنيو ؛«نيترجشلا نيتاه نم رمخلا» :وهو يناثلا ثيدحلا يأ (0)

 .يرودقلا رصتخم يأ 00

 .ًارمخ راص :دتشا اذإ :ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يفو ءًاركسم راص يأ (۷)

 .ركسلا وهو (4)



 ه6 6. هع. ا. ا. اه واو ده هو هاه ده هاه ها هه هاه هاهو هه هواه هاه عاهد CGS ده او اهو اه هه اهله

 فذقب : "اهًلامكو ءةدشلا ةيادب :َناَيَلَعلا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو
 .رولكلا نم يفاصلا ٌرّمتي هب ذإ ؛ ""'هنوكسو ٍدَيَرلا

 رافكإو «(“*دحلاك ءةياهنلاب طانتف ٠ ""ةيعطق عرشلا ماكحأو 1 O) 7 0 | اف

 .عيبلا ةمرحو «لجّتسملا

 .)(طايتحا ؛دادتشالا درجمب برشلا ةمرح ىف ذحؤي :ليقو

 .هيلع فوقوم الو «ركسلاب لولعم ريغ مارح اهئيع نأ :ثلاثلاو ۳

 نأل ؛ٌمارح اهنم "”ركّسلا نإ :لاقو ءاهنيع ةمرُخ ركنأ نم سانلا نمو

 .هللا ركذ نع دصلا وهو «ٌداسفلا لصحي هب

 ا “اس الاعت هناف 97 ل ليم 4<
 .ءاسجر ه ئلاعت هنإف «باتكلا دوحج هن ؛رفك اذهو

 4 و وو هه

 .نيعلا مرحم وه ام :سجرلاو

 .ريكذتلاب .هلامك :خسُت يفو «ةدشلا لامك يأ ءاهلامك :بصنلاب :خسُن يفو )١(

 .نايلغلا نوكس يأ (۲)

 ةياهنلاب قّلعتتف ءاهيف لامتحالاو نظلل ًلاجم ال «ةيعطق عرشلا ماكحأ تاهّمأ يأ (۳)
 ©8٠/16. ةيانبلا .تاهبشلاب اردت دودحلاو معلا ةهبش ر نايمسنلا يننأل ؛دبزلا فذق وهو

 .رمخلا عيب ةمرحو ةرمخلا لجسم زافكإو ءرمخلا دح يأ )٤(

 .ًاطايتحا دبزلا فذقب ذخؤي دحلا يفو ينعي (5)

 .ركسملا :خسُت يفو (1)

 4١/1١6. ةيانبلا .لوقلا اذه يأ (۷)

 .رمخلا ئمس يأ (۸)



 .٠ 6 ا. و و د ءاو هو اه. هاو هاه واهو واه هه و واو هه هو هج هو واهو واو و ده هه و اه هاه 4®«

 ."”رمخلا مرح مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ ةرتاوتم كسلا تءاج دقو

 الا عاملا دقعنا هيلعو

 دادزت اذهلو ءرمخلا ًصاوخ نم اذهو «هريثك ىلإ وعدي هّليلق نالو

 .تاموعطملا رث داس فالخب «هنم راثكتسالاب دلا هبراشل

 .تاركسملا رئاس ئلإ همكح ئددعتي ال ئتح ءاندنع لولعم ريغ وه مث
 ةلسلا فالخ هنأل ؛ديعب اذهو ءاهيلإ .هيدعي هللا همحر “ىعفاشلاو

 .ءامسألا يف ال «ماكحألا يف ليلعتلاو ءمسالا ةيدعنل ليلعتو «ةروهشملا

 لئالدلاب اهتوبثل ؛لوبلاك «ةظيلغ ةساجن ةسج اهنأ :عبارلاو ٤-
 .هاّنيب ام ىلع «ةيعطقلا

 يلا ليلالا ناكر اليشم رک ھا ما
 .مهنع هللا يضر ةباحصلا عامجإو «باتكلا

 اهتم نمضي ال ئتح < هولاسملا يح يف اهي وقت طوقس :سداسلاو ٦
 موقتلاو ءاهناهأ دقف :اهسجن اّمَل ئلاعت هللا نأل ؛اهُعيب زوجي الو ءاهّبصاغو
 و

 .اهتزعب رعشي

 لكأو ءاهعيب مرح :اهيرش مرح يذلا نإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو
 ."«اهنمٹ

4 

 )١( ملسم حيحص )١151/4(« ةيانبلا «7//7841 ةياردلا رظنيو ٠١/۸۲.

 ) )۲بلطملا ةياهن 176/11".

 .(04) ملسم حيحص قرف



 ةيرشألا باتك ۱۰

 .٠ 96 م و و و و واو او CGO ولو و ده. وو اه هو هو و واو GGG GOG هه هه

 ليمت عاَبْطلا نأل ؛"”لام اهنأ حصألاو 0
 ا رضتو ءاهيلإ

Seنأ هل لِي ال :رمخ نمث نم هافوأف  
 «هدي يف بْصغ وهو «لطاب عيب نمث هنأل ؛ هيدؤي نأ نويدملل الو دأب

 .ةتيملا عيب يف امك «هيف اوفلتخا ام بّسَح ىلع ؛ةنامأ أ

 ملسملاو ءرمخلا نمث نم هّيدوي هنإف :يمذ ىلع َنيّدلا ناك ولو

 .زئاج مهنيب اميف اهعيب نأل ؛هيفوتسي بِلاطلا
 .مارح سجنلاب عافتنالا نأل ؛اهب عافتنالا ةمْرُح :عباسلاو ۷

 .بارتقا :هب عافتنالا يفو «بانتجالا بجاو هنألو

 ةالصلا هيلع هلوقل ؛اهنم كسي مل نإو اهبراش حي نأ :نماثلاو ۸

 :داع نإف .هودِلجاف :داع نإف «هودلجاف :ًرمخلا برش نم» :مالسلاو

 .«هولتقاف كا نإف .هودِلِجاف

 .رمخلا ةيلام يأ )١(

 .لاملا ةقيقح وه اذهو ءاهب لخبت يأ (۳)

 نابح نب هححصو )٤٤۸۲(« دواد يبأ ننس )۱٤٤٤(« يذمرتلا ننس )٤(

 ٤٦/۳". ةيارلا بصن رظني «ةديدع قرط هلو )٤٤٤۷(«



 دقعنا هيلعو ءًاعورشم ُدْلَجلا يقبف «َحّسَتنا دق لتقلا ّمْكُح نأ الإ

 .دودحلا يف هانركذ هريدقتو «مهنع هللا يضر '''ةباحصلا عامجإ

 «ةمرحلا توبث نم عنملل "”هنأل ؛"اهيف ُدُّي ال خبطلا نأ :عساتلاو -4

 ؛"اولاق ام لع «هنم كسي مل ام “هيف ٌدَحُي ال هنأ الإ ءاهتوبث دعب اهعفرل ال
 .خبط دق اذهو «هانركذ امل «"”ةصاخ ءّيّنلا يف :ليلقلاب حلا نأل

 .اهليلخت زاوج :ٌرشاعلاو ٠

 .یلاعت هللا ءاش نإ دعب نم هركذنسو «هللا همحر "”يعفاشلا فالح هيفو

 .رمخلا يف مالكلا وه اذه

 دقو ۲٤۸/۲: ةياردلا يف لاق نكل )١555(« ثيدح بقع يذمرتلا هيلإ راشأ )١(

 .هلوقب يتفي ناك يرصبلا نسحلا نأو «هلتقب لوقي ورمع نب هللا دبع نأب بقعُت

 .رمخلا يف يأ (۲)

 .خبطلا يأ (؟)

 ةيانبلا .هنم ركسي مل ام رمخلا نم خوبطملا يف حي ال هنأ نأشلا نأ الإ يأ (5)

6. 

 .90/1© ةيانبلا .هللا مهمحر خياشملا لاق ام ىلع يأ (5)

 «مارح رمخلاو «راكسإلا ةفص ةلازإ يف خبطلا رثأ نأل ؛خوبطملا يف ال يأ (7)

 .اهراكسإل ال ءاهنيعب دحلل بجومو

 ١١7/5. ريبكلا يواحلا (۷)



 ةبرشألا باتك ۱۲

EEروو ةر 2  

 خوبطملا وهو «هيثلث نم لقأ بهذي تح خبط اذإ لا امأو *

 :قدالا و َةخْبَط ئندأ

 .خبطلاب هفصن بهذ ام وهو :فصنملاو : 4 7 م مك و مهام

es 0دبزلاب فذقو دتشاو ىلغ اذإ اندنع مارح كلذ لكف م“ . 

 “فالتخالا ىلع :ًدتشا اذإ وأ
 ك0 ۱ 5 ل ۵ 3 ا ذا 5 1 )۳ 8 لا لاق
 : زتعملا ضعب وف وهو «حاب هنا : هللا همحر يعارو و

 .رمخب سيلو «بيط بورشم هنأل

 لا 7 هب و 5 ص ثور ثامر م
 ؛ هبرش مرحيف «قاّسفلا هيلع عمتجي اذهلو ا تيراوأ ناكر

 .هب قلعتملا داسفلل اعفد

 :بطرلا يأ ءرمتلا ءام نم ءيّنلا وهو ءٌركّسلا وهو «رمتلا عيقت امأو # 5 2 7 ا
١ (o 51 0  

 هوركم مارح وهف

 .بنعلا ريصع امأو يأ «ةمرحملا ةبرشألا نم يناثلا عونلا وهو )١(

 .دبزلاب فذقلا طارتشا يف هيبحاصو مامإلا نيب روكذملا يأ (۲)

 .ه6١ا ت «ماشلا لهأ مامإ ءورمع نب نمحرلا دبع (۳)

 ۹۸/٠١. ةيانبلا .رهاظلا لهأ لوقو «(ه؟18١ ت) يسيرملا ثايغ نب رشب وهو (4)

 ٍءرمخلا ةمرح ةجرد نم ئندأ هتمرُح ةجرد نأ مّلعيل : ةوركملاب مارحلا فدرأ (5)

 لس الو طف عامجإلاب رمخلا ةمرحو «ةيداهتجا ركسلا ةمرح نأل

 .49/18 ةيانبلا . رمخلا لحسم رفكيو «ركسلا



 ه6 و د. ع او و او واو ده ده و هواه هه هه وهو هه هاه هه و اهو هاهو واه واو و دوو هاو هاو هاه

 وذ :ىلاعت هلوقل ؛حابم هنإ :هللا همحر "هللا دبع نب كيرش لاقو ب » : : 7

 .51//لحنلا .4اًنَسَح ارو اسهم
 5 عر مه

 .ققحتي ال مرَحملاب وهو ءانيلع هب نما
 .مهنع هللا يضر ةباحصلا ٌعامجإ :انلو

0 

 ."”لبق نم هانيور ام هيلع لديو

 4 و 1 1 2

 .اهلك ةحابم ةبرشألا تناك "ذإ ءءادتبالا ىلع ةلومحم :ةيآلاو

 .خيبوتلا هب دارأ :ليقو

 !؟انسح ًاقؤر نوُعدَتو ءاركس هنم نوذختت :ملعأ هللاو «هانعم

 دتشا اذإ مارح وهف :بيبزلا ءام نم ءينلا وهو :" بيبزلا عيقت امأو # OT 2و و )0 د

 .ىلغو

 لبق نه | ار دق 5 ن “وألا ف 0 و ١ ار
 .لب نم نعمل ےب دفو هللا همحر يعازو | فالح هيف ئئاتيو

 ءاهلحتسم رفكي ال تح ءرمخلا ةمرح نود :ةبرشألا هذه ةمرح نأ الإ 5 5 04 2 2 7 2
 و - 2 2 -

 .ةيعطق رمخلا ةمرحو «ةيداهتجا اهتمرح نأل ؛رمخلا لجتسم رفكيو

 )١( ت «ةفينح يبأ باحصأ نم «يفوكلا يعخنلا ١۷۷ه.

 ىلإ راشأو ««نيترجشلا نيتاه نم رمخلا» :ملسو هيلع هللا ئاص هلوق وهو (۲)

 .ابيرق هجيرخت مدقتو «ةلخنلاو ةمركلا

 .تناكو :خسُت يفو )۳(

 .اهل فّنصملا ميسقت بسحب ةمّرحملا ةبرشألا نم عبارلا عونلا وهو (5)



 ةيرشألا باتك :1١

 .هب سأب الف : ةبرشألا نم كلذ ئوس امو : «ريغصلا عماجلا» يف لاقو

 . يو ما هپ 2 همكم مو هدي ث < "نو

 .رمخلا نم ٍةرطق برشب بجيو ءركسي ئتح اهبرشب دحلا بجي الو
 2 و 0 أ

 ةظيلغ 0 | ةساجنو «ئرخأ ىف ةظيلغو «ةياور ىف ةفيف ۰ اهتساجنو

 خاو ا

 1 و ص ص

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اهفلتم نمضيو «اهعيب زوجيو
OSهو © سس لا 7  EEEةيعطق ةلالد تدهش امو «موقتم لام هنال ؛ امهيف امهل افالخ  

 :رمخلا فالخب + اهم رقت طوق 0

 هع و 1 يف يلا ل060 دا كىخ و
 .فرع ام ىلع ءاهلثم ال ءاهتميق بجت هدنع نأ ريغ

 م . 0١ ومع
 .ةمرحم اهنأل ؛هوجولا نم هجوب. اهب عفتني الو

 خبطلاب بهاذلا ناك اذإ اهعيب زوجي هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .نيثلثلا نود «فصنلا نم رثكأ

 .(هب سأب الف :ةبرشألا نم كلذ ئوس امو :«"”ريغصلا عماجلا» يف لاقو)

 .ةهاركلا عم نكل ءرمخلا ئوس «ةروكذملا ةبرشألا عيب يآ )١(

 .نيمضتلاو عيبلا زاوج يف يأ (1)

 .ةيفان :ام (۳)

 .فالتإلا دنع ةبرشألا هذه ةميق يأ (6)

 .هللا همحر ةفينح يبأ مامإلا يأ (05)

 .ةروكذملا ةبرشألاب يأ (7)

 .5"”77ص (۷)



 1١6 ةبرشألا باتك

 ها ا اول اه يقل ياسا ع داما نم ناك ام : لوقي هللا همحر فسوي وبأ ناكو

 .هريغ يف دجوي ال "”نايبلاو «مومعلا اذه ىلع :باوجلا اذه :"اولاق
 وع 2 07 و 2 3

 لالح :ةرذلاو لسعلاو ريعشلاو ةطنحلا نم ذختي ام نأ ئلع صن وهو

 , ادن کی نإو هذيع هيراش دس الو هللا همحر ةفينح ىبأ دنع

 و ساس 7 5 ع 5

 هلقع بهذ “نمو « مئانلا ةلزنمب هنأل ؛هنم ناركسلا قالط عقي الو

 .كاّمّرلا نبلو «ءاودلاو جلاب

 عقیو «هنم ريكس اذإ هبراش دحیو مارح "هنأ :هللا همحر دمحم نعو
 “رھ ع ص 5 و

 .ةمرحملا ةبرشألا رئاس يف امك «هنم ركس اذإ هقالط

 نم ناك ام :لوقي هللا همحر فسوي وبأ ناكو) :ًاضیأ "هيف لاقو

 .ريغصلا عماجلا حاَرش يأ )١(

 .ريغصلا عماجلا ريغ يف دجوي ال حيرصتلا اذه يأ (0)

 ةفحت نع ۳۹۳/١١ ةيانبلا يفو «ءايشألا هذه نم ْذخّتملا نم ركس نإو يأ (۳)

 ىلع هتيشاح يف يدعس لاق نكل ها .ةياورلا نم حبحصلا وه اذه 077/7 ءاهقفلا

 ها .يشاترمت .ماصع هيلع صن .ثّلثملا يف امك «هدنع ُدَحُي هنأ حيحصلاو :ةيادهلا

 .هلقع بهذ نم ةلزنمبو يأ «مئانلا ىلع فطع ()

 .ليخلا نم ئثنألا :ةكمر :عمج )٥(

 .اهوحنو لسعلاو ريعشلاو ةطنحلا نم ذختملا يأ (5)

 يدعس ةيشاح 2٠١1/16 ةيانبلا يف امك .؟1”ص ريغصلا عماجلا يف يأ (۷)

 .ةيادهلا ىلع



 ةبرشألا باتك 1

 ىلإ ْعَجَر مث «ههركأ ينإف : سقي الو «مايأ ةرشع عَلي ام دعب ئقبي ةبرشألا

(Df 44 10 قمم نإ قوق س  
 عجر مث «ههركأ ىنإف :دسفي الو <« مايأ ةرشع غلبي ام دعب ئقبي ةبرشألا

 .(هللا همحر ةفينح ىبأ لوق ىلإ
 5 4 2 و و

 هنأ الإ مارح ريكسم لك نإ :هللا همحر دمحم لوق لثم :لوألا هلوقو
O U 

 . طرشلا اذهب درفت

 و 5 5 ل 8

 .دتشيو يلغي :غلبي :هلوق ئنعمو

 وو ہے وو 5. 0
 .ضمحي ال :دسفي الو :هلوق ٰینعمو

OE f o, 98 1 
 «هتدشو هتوف ةلالد ّضمحَي نأ ريغ نم ةدملا هذه هءاقب نأ :ههجوو

 .هتمرح ةيآ ناكف

 فضا 7 5 8 اع با 2 م كلذ ا
 . امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورم كلذ لثمو

 اميف هانركذ يذلا حلا ىلع «ةدشلا ةقيقح ٌربتعي هللا همحر ةفينح وبأو
 0 ٠ 02 ها و ټه

 .یلاعت هللا ءاش نإ هركذن ام لع «هنم ٌركسلا مرحي اميفو «هيرش لصأ ٌمرْحَي

 مرحي ملف «هللا همحر ةفينح يبأ لوق ىلإ عَّجَر هللا همحر فسوي وبأو

 .اضيأ طرشلا اذه نع عَجَرو ءركسم لك

 .فنصملا مالك يف ليلق دعب يتأيس امك «دتشيو يلغي يأ )١(

 .دسفي الأ طرش يأ (۲)

 .؟49/7 ةياردلا رظني (۳)



 1۷ ةبرشألا باتك

 امهنم ٍدحاو لك خبط اذإ | بيبزلاو رمتلا قيبنو : هجا يف لاقو

 ال هنأ هّنظ ئلع بلغ ام هنم برش اذإ دتشا نإو الح : ةخْبط لوندأ

 . برَط الو وهل ريغ نم «هرِكسُي
 .نيطيلخلاب سأب الو

 احاو لك خبط اذإ تيبرلاو معلا دينو ""رصتخملا» يف لاقو) : لاق

 ال هنآ هّنظ ىلع بِلغي ام هنم برش اذإ ًدتشا نإو لالح :َةْحّبَط اىندأ امهنم

 فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو «("'برَط الو وّهَل ريغ نم «هركسُي
 ١ ٠ ٠ ` هللا امهمحر

 .مارح : هللا امهمحر "”يعفاشلاو دمحم دنعو

 .ئلاعت هللا ءاش نإ هركذنو « ”يِبتِعلا ْثّلَكملا يف مالكلاك :هيف ٌمالكلاو

 يناقس :لاق هنأ دايز نبا نع يور اَمِل ؛(”نّيطيِلَخلاِب ساب الو) :لاق

 .يرودقلا رصتخم يأ )١(

 .عامجإلاب مارح :برطلاو وهللا لجأل بيبزلاو رمتلا ذيبن برش نأل (1)
 « 407/5 راتخملا ردلا .حرف وأ نزح ةدشل ناسنإلا بيصُت ةف :وه ُبرَّطلاو

 هلقن كلذكو «ءيلصوملل راتخملا ال «حاحصلا راتخم دارملا :تلق ءراتخملا نع القن

 .راتخملا نع ١4/1 ةيانبلا يف

 ١١١/١. نيبلاطلا ةناعإ (۳)

 يبأ دنع لالح اذهف :هثلث يقبو «هاثلث بهذ ئتح خبط اذإ بنعلا ريصع وهو )٤(
 . ٠٠١/١١ ةيانبلا .ةثالثلا ةمئألاو دمحم دنع ٌمارحو ءدتشا نإو فسوي يبأو ةفينح

 كلذ دعب خبطُيف .ناطلخي «بيبزلا عيقنو رمتلا عيقن نع ةرابع :ناطيلخلا (0)
 1/7/1١57. ةيانبلا .دتشيو يلغي نأ ىلإ كرتيو «ةخبط ئندأ



 ةبرشألا باتك 14

 2 ر 5 3 هه تس 2 5

 مل نإو لالح : ريعشلاو ةرذلاو ةطنحلا كيبنو «نيتلاو لسعلا دينو

 كا

 هيلإ تودّعف «"”يلزنم ىلإ يدتهأ تدك ام ةبْرَش امهنع هللا يضر َرمع نبا
 و ٍةوجع ىلع كاندز ام :لاقف «كلذب هّثربخأف «دغلا نم

sS E e Seةمرح هنع يورملا نآل ؛اخوبطم ناكو «نيطيلخلا نم عون اذهو  
 و 00

 .هنم ءىنلا وهو «بيبزلا عيقن

 «بييزلاو رمتلا نيب عّمجلا نع ىهن مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور امو

1 1 3 5 3 
 ناكو «ةدشلا ةلاح ىلع لومحم : لاو بطرلاو «بطرلاو بيبزلاو

 .””مالسإلا ءادتبا يف كلذ
 0 2 5 و 7 را ا 8
 "لالح :ريعشلاو ٍةرذلاو ةطنحلا ذيبنو «نيتلاو لّسَعلا ذيبنو) :لاق

 ناك اذإ هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو «(خبطي مل نإو

 .برطو وهل ريغ نم هبرشي

 .يلهأ :خسُن يفو )١(

 .راثآلا يف نسحلا نب دمحم هجرخأ :159/؟ ةياردلا يف لاق (1)

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :عون :ظفل (۳)

 )٤( ملسم حيحص )۱۹۹۰(.

 .مالسإلا ءادتبا يأ ۱٠١/١١: ةيانبلا يف لاق .ءادتبالا يف :خسنلا بلاغ يفو (0)

 .ميرحتلا ءادتبا يف يأ :هالوا/ ةخسن ةيشاح يف بتكو

 .خبطُي مل نإو دتشا اذإ لالح :يدتبملا ةيادب نم ه777“ ةخسن يفو (1)



SG Q4 4 ¢ ¢ 4% 4 ¢مه نو و ىو و و وأو هاف او او هاه هاه هاو  

 ىلإ راشأو ««نيترجشلا نّيتاه نم رمخلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 ."ةلخنلاو ةمركلا

 .””كحلا نايب ُدارملاو «"امهب ميرحتلا صح

 روكذملا وهو «ًطرتشي ال :ليقو «هتحابإل هيف خبطلا طَرتشُي :ليق مث
 .””ناك ام فيك هريثك ئلإ وعدي ال هليلق نأل ؛«باتکلا» يف

 ؟هنم َرِكس اذإ بوبحلا نم ٍدَخَّتملا يف حي لهو
 لبق نم ةجولا انركذ دقو دلَحُي ال : لبق

 َرِكس نميف هللا همحر دمحم نع يور هنإف حُب هنأ حصألاو :اولاق

 ."”ليصفت ريغ نم حي هنأ :ةبرشألا نم

 رئاس ىلع مهعامتجا اننامز يف هيلع نوعمتجي َقاّنسفلا نأل اذهو
 َ .كلذ قوف لب «ةبرشألا

 )١( ملسم حيحص )١1980(.

 .ةحابإلا لصأ ىلع امهءارو ام يقبف «ةلخنلاو ةمركلاب يأ (۲)

 .ةغللا نايب ال (۳)

 . ٠١١/١١ ةيانبلا .يرودقلا رصتخم يأ ()

 .خوبطم ريغ وأ ًاخوبطم (0)

 .ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح .يعطق ليلدب تسيل هتمرح نأ وهو (؟)

 .هالا*8 ةخسن ةيشاح .هريغو خوبطملا نيب (۷)



 ةيرشألا باتك 3
 ر 9

 . دتشا نإو لالح : هثلث يِقبو «هاثلث بهذ ئتح خبط اذإ بّتعلا ٌريصعو 2 وع ا 2 20 47

 ."0ذه ىلع وهف :دتشا اذإ نابلألا نم ٌذْحَّتملا كلذكو

 ؛ هللا ر ىلا دنع روكا :كامرلا نبل نم ٌذخّتملا نإ :ليقو

 .هنم دلوتم وه ذإ ؛ همْحَلب ًارابتعا

 ٍمْطَق نم هتحابإ يف نأ امِل :هوحل ةهارك نأل ؛لِحَي هنأ حصالاو :اولاق

 .هنبل ىلإ ىّدعتَي الف «هيارتحال وأ ءداهجلا ٍةدام

 نإو لالح :هثلث يقبو «هاثلث بهذ ئتح خبط اذإ بلا ُريصعو) :لاق
 .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو «(دتشا

 .مارح :هللا مهمحر ””يعفاشلاو «"”كلامو ءادمحم لاقو

 ال :يّهلتلا هب دصق اذإ امأ «يرقتلا هب دِصُق اذإ اميف ُفالخلا اذهو

 اا لد

 :امهلوق له هللا هجر محم نعو

 .كلذ هرك هنأ :هنعو

 .هيف فقوت هنأ :هنعو

 .دحي ال :ليقو ءّلحُي :ليق :نيتياورلا فالتخا ىلع يأ )١(

 .١8ص نيقلتلا مف

 ) )۳زيزعلا 77/6/11١.

 هالا"8 ةخسن ةيشاح .مارح :مارحلا ىلإ يدؤي امو «مارح يهلتلا نأل (5)



 یخ رکسم لک :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :ةمرحلا تابثإ يف مهل

 . مارح هليلقف :هريثك ركسأ ام» :مالسلاو ةالصلا هيلع كر

 :هنم ةرجلا ركسأ ام» :لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ئورُيو
 ."””(مارح هنم ةعرجلاف

 .رمخلاك «هريثكو هّليلق ًامارح نوكيف «لقعلا سف ركسملا نالو

 .*”اهنّيَعل رمخلا تمّرُح» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :“امهلو
 .«بارش لك نم ٌرْكّسلاو ا اف ءاهنّيعب» :ئوريو

 .ةرياغملل ُفطعلا ذِإ ؛رمخلا ريغ يف ميرحتلاب ركسلا صح
 .اندنع مارح وهو ءٌركسملا ُحَدَقلا وه َدسفملا نألو

 يِطعأف ءريثكلا ىلإ ِهِتفاَطَلو هتقرل وعدي هنأل ؛هنم ليلقلا محي امنإو
 .همكح

 )١( ملسم حيحص )۲۰۰۳(.

 «بيرغ نسح :لاقو )١870(« يذمرتلا ننس )758١1(, دواد يبأ ننس (۲)

 .(0585) نابح نبا هححصو

 يبأ يفو ءظفللا اذهب هدجأ مل ٠٠٠/۲: ةياردلا يف لاق «ةفورعم :ةّرجلا (۳)

 .ةوسحلاف )١1877(: يذمرتلا يفو «مارح هنم فلا ءلوف :(7541/) دواد

 )٤( ةيانبلا .انلو :ْخّسْنلا ضعب يفو ٠١١/١١.

 2551/57 ةياردلا رظنيو )۲٠۹٤۷(« يقهيبلا ننس )۲۷۳٤(. طسوألا مجعملا ()

 .7٠5ص يعملألا ةينم ءاهنيعب :و ءاهنيعل :ئوريو «ةبراقتم ظافلأو قرط هلو «مالك هيفو



 ةبرشألا باتك ۲۲

 ۶ 0 5 . 0 وم يو

 .ةحابإلا ىلع ىقبف «ءاذغ هسفن ىف وهو وعدي ال هظلغل :ثلثملاو

 ةا ا لغتنا ر لوألا تيدخلاو و
 و م و

 .ةقيقح ركسملا وه "ذإ «ريخألا حّدقلا ىلع لومحم وه مث
 2 و يه م و 5

 مث «قرَي ىتح «خبطلاب هاثلث بهذ ام دعب ءاملا هيلع بصي يذلاو

 .ًافعض الإ هديزي ال ءاملا بص نأل ؛ثّلثملا مكح همكح :ةخبط حبي
 و

 اثلث بهذي ئتح خبطي مث ءريصعلا ىلع ءاملا بص اذإ ام فالخب

 نوكي الف ءامهنم بهذي وأ تَقاَطَلل ؛ًالّوأ بهذي ءاملا نأل ؛"”لكلا

 .بنعلا ءام ىثلث بهاذلا
 ص ور 2 0

 ٍةياور يف ءةخبط ئندأب ئفتكي :رصعي مث ءوه امك بنعلا خبط ولو

 ؛حصألا وهو «خبطلاب هاثلث بهذي مل ام لحي ال هنأ :هنع ةياور يفو

 A ا ا
 .رصعلا دعب امك راصف «ريغت ريغ نم هيف مئاق ريصعلا نأل

 لحي ال :بيبزلاو رمتلا نيب وأ ءرمتلاو بتعلا نيب خبطلا يف عيج ولو

 «نيعم نب ئيحي هيف نعط هنأ ًابيرق قبسو ءرمخ ركسم لك :ثيدح يأ )١(
 ۸۷/٠١. ةيانبلا رظنيو

 .هنأل :خسُت يفو (۲)

 .16//171 ةيانبلا .لحي ال ثيح (۳)



 ۳ ةبرشألا باتك

 .ريقتلاو ءِتّقَرملاو «محلاو «ءابدلا يف ؤابتنالاب سأب الو

 بنعلا ٌريصعف «ٍةخْبَط ئندأب هيف ىفتكي ناك نإ رمتلا نأل ؛هاثلث بهذي ئتح
 .ًاطايتحا ؟بنعلا بناج ٌربتعيف «هاثلث بهذي نأ دب ال

 ا ا كو بلا ويصف ني جال اذكر

 وأ رمت هيف عِقنَأ مث ٍقْحْبْط ئندأ بييزلا عيقنو رمتلا عيقن خبط ولو
 هي مايل :هلثم نم يبا دي ال رسب ايش هيف عيت ام ناك نإ: ت

 خوبطملا يف ّبُص اذإ امك َلِحَي مل :هلثم نم ٌديبنلا ٌذْحَّتِي ناك نإو

 .ةمرحلا ةهج بيلغت :هيف ئنعملاو

 ا ‹«طايتحالل ميرحتلا نأل ا

 ؛لِحَي مل :ه اثلث بهذي تح دادتشالا دعب هريغ وأ ُرمخلا خبط ولو

 .خبطلاب عفترت الف «ترّرقَت دق ةمرحلا نال

 :(ريقتلاو يتفرملاو ءوتحلاو ,©"”ءاّبدلا يف ذابتنالاب ساب الو) :لاق

 :ةيعوألا هذه رك دعب لوط هيف ثيدح يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 .اوبرشت الو «همرحي الو ايش ليي ال فرظلا نف ءيفرَظ لك يف اوبرشاف»
 ."”نكسملا

 «تفزلاب يلطملا :تفزملاو هرْمُح وأ رضخ ٌرارج :متنحلاو «عرقلا يأ :ءابدلا )١(
 ١7٠/1١5. ةيانبلا .ةروقنملا ةبشخلا :ريقنلاو

 )۱۹۹۹٩(. ملسم حيحص قفز



 ةيرشألا باتك ۲٤

٤ 
  500 5ر 0

 N E ا
 و
 اهليلخت هرکی الو ءاهيف حرط

 ناكف دنع يهنلا نع مالسلاو ةالصلا هيلع ربخ ام دعب كلذ لاقو

 لاا

 .هريهطت دعب هيف دبي امنإو

 ايد ناك نار لف االت ندي اقع ءاهزلا ناك قزف
2 

 .قيتعلا فالخب هيف رمخلا ب امأم ؛ هللا همحر دمحم دنع

 ءقرم لك يف فقجيو ءاثالث لّسْعُي هنأ :هللا همحر فسوي يبأ دنعو
 ."رصعلاب ٌرصعني ال ام :ةلأسم يهو

 اذإ رح« قريخا دعب ةرم ءان المي : هللا هجر تسرب يأ أ دنع :ليقو

 .هتراهطب مكحي :ريغتم ريغ ًايفاص ءاملا جَرَ

N EO e EE لا رع SS 
 :(اهليلخت هرکی الو ءاهيف حرط ءيشب

 يف امك «ريقنلاو «متنحلاو «ءابدلاو «تفزملا يف ذابتنالا نع يهنلا يأ )١(

 .(۱۹۹۲) ملسم حيحص «(0۳) يراخبلا حيحص

 رصعني ال ام سّجنت اذإ :هللا همحر دمحم دنع هنإف ءٌروهشم اهيف فالخلاو (۲)

 عم ءيتارم ثالث لسغلاب رهطي :هللا همحر فسوي يبأ دنعو ءًادبأ رهطي ال :رصعلاب

 . ٠١۳/٠١ ةيانبلا ها .ةرم لك يف هفيفجت



 Yo ةيرشألا باتك

 ٠ و دو و هاو د. ىو و اه هو و دودو واهو هاو هاه هو و هاه هاه ده ده ولو هاه ده ده ده ده هاه د هاه ® ®«

 لضاحتلا لخلا لحي الو «ليلختلا هركي : هللا همحر © عفاشلا لاقو

 ."نالوق هب لصاحلا ٴلَحلا ىف هلف : هيف ءىش ءاقلإ ريغب ناك نإو

 ُرمألاو «لومتلا هجو ىلع رمخلا نم ًابارتقا ليلختلا يف نأ :"”هل

 نم نکلا :مادإلا معن :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :انلو
 60 م

 )0 ەپ شاو ر
 : (مکرمخ لخ :مكلخ ریخ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 و و

 نم «حالصلا ةفص تبثتو .ٌدسفملا فصولا لوزي ليلختلاب نألو

 .ةوهشلا ٌرسكو «ءارفصلا نيكست ثيح

 ١1657/5. بلطملا ةياهن E ا ا

 .لحياال :لوق يفو «هدنع دمتعملا وهو ءانلوقك ؛ «لحب : لوق يف (۲)
 .هللا همحر يعفاشلا مامإلل يأ ()

 )٤( ملسم حيحص )١15(.

 ) )0يف تبثم :مكرمخ لَخ :مداقلا ثيدحلا ةياهن ئلإ ...لصف ريغ نم :هلوق

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط

 امم وهو :لاقو )١11/7(« راثآلاو ننسلا ةفرعم )١١7١1(« ىقهيبلا ننس (7)

 ٠٠۲/۲. ةياردلا ,يوقلاب سيل وهو «ةريغملا هب درفت



 ةبرشألا باتك ىف

 و كا 6 0
 .هب طاشتمالاو ءرمخلا يدرد برش هركيو

 .حابم :حالصإلاو «هب يڌغتلاو

 .غابدلابو ءهسفنب لّلختملاب ًارابتعا ؛حلاصَملل :حلاصلا اذكو

 .ةقارإلا هبشأف ءداسفلا مادعنال :"'”بارتقالاو

 ,"”يناثلا يف ًالالح ٌريصي لام زارحإ نم هيف اَمِل ؛ئلوأ :ليلختلاو

 .هب يلتبا نم هراتخيف

 .ءانإلا نم اهيزاوُي ام ٌرهطَي :الخ ٌرمخلا راص اذإو
 ال :ليقو اع وطب :ليق :رمخلا هنم ّصَقَن يذلا وهو ءهالعأ امأف

 11 كك 2

 ٌرهطيف «هتعاس نم لّلختيف «لَخلاب لسغ اذإ الإ «سباي ٌرمخ هنأل ؛ٌرهطي
02 8 

 .اولاق ام ىلع «لاحلا يف ٌرهطي :الخ ءوِلَم مث «رمخلا هنم بص اذإ اذكو

 ءازجأ هيف نأل ؛(هب طاشتمالاو ءرمخلا "يورد برش هركيو) :لاق

 .مارح :مّرحملاب عافتنالاو ءرمخلا

 ۍقسي نأ الو “ةباد َةَرَبَد وأ ءاحْرج هب يوادي نأ ڙوجي ال اذهلو

 .هاقس نم ىلع *”لابولاو «يوادتلل ًايبص ۍقسي نأ الو «ًايمذ

 .رمخلا نم ًابارتقا ليلختلا يف نإ :هللا همحر يعفاشلا مامإلا لوق نع باوج )١(

 .يناثلا نمزلا يف يأ )١(

 .رمخلا لفسأ يف بسريو ئقبي ام (۳)

 .94/16"11 ةيانبلا .ةبادلا حرج :نيتحتفب :ةربدلا (5)

 .ةئيطخلاو مثإلا يأ )٥(



 ۲۷ ةيرشألا باتك

 قو

 .ركسي مل نإ هبراش دحی الو

 . ليلحإلا يف اهراطقإو «رمخلاب ناقتحالا هركيو

 .باودلا اهيقسي ال اذكو

5 ١ (1 n ° د و 24 35 

 سأب الف :رمخلا ىلإ ''"تدّيِق اذإ امأ ءاهيلإ رمخلا لمحت ال :ليقو

 ."”ةتيملاو «بلكلا ىف امك «هب

4 o} 7 حابي نكل ءالخ ٌريصي هنأل ؛هب ساب ال :لخلا يف ُّيِدْردلا يقلأ ولو 
 انف امل: همكم الا لإ للا اح

 .(ركسي مل نإ) يدردلا براش يأ «(هُبراش ُدَحُي الو) :لاق

 .رمخلا نم ًاءزج برش هنأل ؛لَحُي :هللا همحر 'يعفاشلا لاقو

 «هنع ِةوَْتلا نم عابطلا يف نأ امِل ؛هريثك ىلإ وعدي ال هّليلق نأ :انلو

 .ركسلاب الإ اهيف لح الو «ةبرشألا نم رمخلا ريغ هبشأف ءاصقان ناكف
 و رر 2 ا

 .جازتمالاب ءاملا هيلع ّبَلَغ اذإ امك راصف «لْثلا هيلع بلاغلا نألو

 ٌحافتنا هنأل ؛(ليلحإلا يف اهّراطقإو «رمخلاب ناقتحالا هركيو) :لاق

 .مرحملاب

 .ةبادلا يأ )١(

 .هب سأب ال :اهيلإ َدّيِق ولو «بلكلا ئلإ ةتيملا لمحت ال يأ ()
 .يدردلا ئلإ يأ (۳)

 0۱۷/١. جاتحملا ينغم (4)



 ةبرشألا باتك ۲۸

 و و ده د. هو و و وأ. ىو واه او هه هه اه واه هو هه ها هاه اه هو هو هواه هاو اه ده ده وه واو ده هه ®

 .ببسلا وهو «برشلا مدعل ءّالَحلا بجي الو

 .اهب اهسّجنتل ؛لكؤت ال :ٍةَرَم يف رمخلا ليج ولو

 .خبطلا هباصأ هنأل ؛هنم ٌركسي مل ام هيلع لح الو

 هللاو هيف رمخلا ءازجأ مايقل ؛رمخلاب هئيجع نجع زبُخ لْكَأ هركيو
 ٠ .ملعأ لاعت

o 9ني  



 ۲۹ لصف

 وت د. ها ده هاو ا واوا او و وأو ه وو و اهو ٠ واو و اهو و وأو . اواو هو واهو دو ده هو هو و اواو ®

 “ريصعلا خبط يف

 مل نل :ديّرلاب هفذقو ءرانلاب هالي < بهذ ام نأ :لصألا

 .يقابلا ثلثلا ليل ؛يقب ام يث باهذ ُربِتعُيو «نكي

 يقابلا خبطي : دبرلاب قرود بَهَذف خيط ريصع نم قراود ةرشع : هنايب

 :ًادبز بهذي يذلا نأل ف :ثالثلا / ئىقبيو «قراود ة ةتس بهذي تح

 .هجزامي ام وأ «ريصعلا وه

 .قراود ةثالث :اهَّلُت نوكيف «قراود ةعست ريصعلا نأك ليج :ناكام ًايأو

 :هئامب خبط مث ٠ بطلا لبق ءام هيلع بص اذإ ريصعلا نأ :رَخآ لصأو

 بهذ ام دعب يقابلا خبطي :هتفاطلو هتقرل ًاباهذ عرسأ ءاملا ناك نإ

 عماجلا يف روكذمب سيل لصفلا اذه يف ام ١١4/١5: ةيانبلا يف لاق )١(

 .طيسابملا يف ٌروكذم وه امنإو «يرودقلا رصتخم يف الو ءريغصلا

 ٠١51/16 ةيانبلا .ربتعي ال :دبزلاب هفذقو «نايلغلا ةياغ نم ردقلا نم بهذ ام يأ (۲)

 .نايلغلاب صقتني نأ ال «نايلغلا ةطساوب هدبز بهذ ام يأ :ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح يفو



 ٠.06٠ 6096 و و و ىو اى وو و وأو و. هاو د. واو و واه واه و ¢ ها واو هد واهو و و و هاو و و هواه هواه

 وه لوألا بهاذا نال هاب بطذي يح املا“ نهه بع ا راذقم
 .ريصعلا يثلث باهذ نم دب الف «ٌريصعلا وه :يناثلاو «ءاملا

 :اهْتلُت ىقبيو ءاهاثلث بهذي ىتح ةلمجلا ئَلعُت :ًاعم نابهذي اناك نإو
 راصف ءٌريصعو ءام :يقابلا ثلثلاو «ًاريصعو ءام ناثلثلا بهذ هنأل 0
 اث يأعلاب ريصعلا نم بَ ام دعب هيف املا ب اذإ امك

 هجولا يفف ءءام نم ًاقرود نورشعو ءريصع نم قراود ةرشع :هايب
 .ريصعلا ثلث هنأل ؛ةلمجلا مس تبي بي ئتح خبطي :لوألا

 انلق اّمِل ؛ةلمجلا اثلث بهذي تح :يناثلا هجولا يفو

 .ًامَرَحُم ريصي نأ لبق لصَح اذإ «ءاوس :ساَعَقَدو ""ةعْفَدب يلَعلاو

 .رانلا ٌرثأ هنأل ؛ لحي :ناثثلا بَ ئتح قف ءانلاهنع حلم ولو

 مك : :هضعب قره مث .هضعب بهذف «خبَط اذإ ريصعلا نأ :ٌرخآ لصأو

 ؟ناثلثلا بهذي ئتح ةيقبلا خبط

 «بّصْنملا دعب يقابلا يف هبرضتف «عيمجلا ثلث َدخأَت نأ :هيف ليبسلاف

 هنم بصي نأ لبق خبطلاب بهذ ام باهذ دعب قب ام لع هّمسقت مث

 .لالح وهف :ةمسقلاب حجرخَي امف «ءيش

 ةثالث هنم ٌقيرهأ مث «لطر بَ ئتح خبط «ريصع لاطرأ ةرشع : : هّنايب

 دعب يقب اميف هبرضتو «ثلثو ٌةثالث وهو هلك ريصعلا ثلث ذخات :لاطرأ

 .ةدحاو يآ (۱)



 ٠.09٠6 هو و هو هو و واهو ه GS ده هو اوه هاو اه ده هاه و واه هو اه و اه هه ىو هوو هاه

 .نيرشع نوكيف :ةتس وهو ملا
 بصي نأ لبق هنم خبطلاب بهذ ام دعب يقب ام ئلع نيرشعلا مسقت مث
 َتْفَرَعف «ناعستو: نانثا كلذ نم ءزج لكل ُجرخُيف دعست كلذو 00

 .ناعسُتو نالطر :هنم يقب اميف لالحلا نأ
 :لئاسملا رخت اذه ئلعو
 نم اهريغ جيرخت ىلإ ةيادهو ةيافك هب اتکا امو 4آ بط الز

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «لئاسملا

# FF FR ا 



 دّيصلا باتك ۳۲

 ديصلا باتك

 و و ١ ولو و و 5 5
 .داصي ام ىلع قلطيو «دايطصالا :ديصلا :هنع هللا ىضر لاق

 ٌمثلَحاَدَِو » :ئلاعت هلوقل ؛مَرَحلا ريغ يف مرحملا ريغل حابم :"”لعفلاو 0200 ٠ . 2 57 35 ١ 28 ىو ۰

 .؟ /ةدئاملا .€ اُناَطَصَأَ

 .45/ةدئاملا .4 اًمُرْحَمْشَمُد اَم ِرَإَأدْيَصْوِحَتِلَعَمَّرُحَو » :لجو رع هلوقلو واس رھ ص ا ص س ۹ 5

 .اذإ» :هنع هللا يضر يئاطلا متاح نب يرلعل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو

 :هنم لكأ نإو «لكف :هيلع ئلاعت هللا مسا تْرَكَدو «َمّلعملا كَبلك تلسرأ
 .هسفن ىلع َكَّسمأ امنإ هنأل ؛لكأت الف

 كبلك لع تيَّمس امنإ كنإف «لكأت الف :ٌرخآ بلك كلك كراش نإو

 ."”«كريغ بلك ئلع مست ملو

 .عامجإلا دقعنا هتحابإ ىلعو

 .كلذل قولخم وه امب عافتناو «باستكا عون هنألو

 .دايطصالا لعف يأ )١(

 .((9١؟9) ملسم حيحص (V4V)» يراخبلا حيحص قف



 .ه 6096 ها ده و ده د. ده او هه ده. واو وأو و و اواو وياه هج هو دوو هه واو و واو ها و اه ده اهو ده هاو واه ههه

 جاس ناک قيال ف و 10 لا اما ةو

 .باطتحالا ةلزنمب

 :نالصف “باتکلا هيوحي ام ةلمج مث

 .يمرلاب دايطصالا يف :يناثلاو «حراوجلاب ديصلا يف :امهدحأ

3F 9F 8ان ¢  

 )١( ةيانبلا .كلهي :هعفن هيف امب عفتني مل ول هنأل ٠١/٠٤۸.

 ) )۲.ديصلا باتك يأ



 حراوجلا يف لصف | ٤

 حراوجلا يف لصف
 حراوجلا رئاسو «يزابلاو «دهفلاو مّلعملا بلكلاب دايطصالا زوجيو

 . ةملعملا

 ءعابسلا نم بان يِذ نم سلع ءيش لكو :«ريغصلا عماجلا» يفو
 نأ الإ كلذ ئوس اميف ريخ الو .هديصب سأب الف : رويطلا نم بّلخم يذو
 مسا سو سا و

 . هتاکذ كردت

3 

 حراوجلا يف لصف
3 : 

 رئاسو « يزابلاو .ٍدهفلاو ءملعملا بلكلاب دايطصالا زوجيو) :لاق

ُ 
 .ةمّلعملا حراوجلا

 «عابسلا نم بان يذ نم هتملع ءيش لکو :«““ريغصلا عماجلا» يفو

 الإ كلذ ئوس اننا "رش الو «هديصب سأب الف :"”رويطلا نم بّلخم يذو

 .(هتاكذ ردت نأ

 .٤/ةدئاملا .4 َنيِيلكُم جرار َنَممُصْمَلَءاَمَو ط :ئلاعت هّلوق :هيف لصألاو

 .7727”ص (۱)

 .ريطلا :خسُت يفو (۲)

 ١59/156. ةيانبلا .زوجي ال يأ (۳)



 ه٠ 6 اه هو هاو و او وأو و. واو و هاه واو هه وه واوا و وهو هه هه ولو هو اه واو هاه هه اه هله

 ." ليوأت يف ؛'"”بيساوكلا :حراوجلاو

 :ةمومعب لكلا لواعف 4 طلسملا :نييلكملاو

 .هنع هللا يضر متاح نب يِرلَع ثيدح نم انيور ام : “هيلع لد

 .اسألا ئتح «عْبَس لك ىلع عقي :ةغللا يف :بلكلا مساو

 ؛بذلاو ءدسألا كلذ نم ئنثتسا هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 :هقساسخل : بدلا تمم ولعل :دسألا امأ امهريغل َنالّمَعَي ال امهنأل

 .“اهتساسخل ؛ةأدجلا :مهضعب ايب حلاو

 .هب عافتنالا زوجي "ال «نيعلا سج هنأل ؟ىنثتسم :ٌريزتخلاو

 «ميلعتلا طارتشاب قطني صنلا نم انوّلت ام نأل ؛ميلعتلا نم دب ال مث

 ."”لاسرإلابو «هب :ثيدحلاو

 :تيمس «يزابلاو رقصلاو رمنلاو دهفلاو بلكلاك ءريطلاو مئاهبلا عابس نم )١(

 ٌرَلَمَيَو» :هناحبس هلوق هنمو «بسك اذإ :َحَرَج :لاقي ءاهسفنب بساوك اهنأل :بساوك
 ١59/16. ةيانبلا .مايألا يف متبسك ام يأ ٠٠ /ماعنألا .( راھاب مُكََرَجاَم

 .حرجت يتلا يه :رخآ ليوأت يف هنأل ؛هب دّيق (۲)

 :ديضلا لغ اا نيطّلسملا يأ (۳)

 )٤( .مومعلا ىلع يأ ۰

 .هتساسخل :خسُن يفو (0)

 .الو :خسُن يفو قفز

 .لاسرإلا طارتشاب قطنيو «ميلعتلا طارتشاب ثيدحلا قطنيو يأ (۷)



 حراوجلا يف لصف ۳٦

 نأ : يزابلا ميلعتو «ٍيتارم ثالث لكألا كري نأ : بلكلا ميلعتو

 .هلوعد اذإ بيجيو «عجري

 «هلاسرإب لّسرتيف «هل ًالياع نوكيل ؛ميلعتلاب :ةلآ ٌريِصَي امنإ هنألو

 .هيلع هكسميو
 نأ :يزابلا ميلعتو ءيتاّرم ثالث لكألا كري نأ :بلكلا ميلعتو) :لاق

 .(هتوعد اذإ بيجيو «عجري

 ."""امهنع هللا يضر سابع نبا نع ٌروثأم وهو

 ليني :بلكلا ندو «برضلا لمتحي ال :يزابلا َنَدَب نألو
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 .هفولأم ع : هميلعت ةيآ ناكف «باهتتنالا داتعي قولا ويف بلکل | امأ

 .بالتسالاو لكألا وهو

 ةفينح يبأ نع ةياور وهو ءامهدنع اذهو ءثالث لكألا ُكلْرَت طش مث
 اعيش قيوم وأ ةر هکر هلغلف «لامتحالا ديزم هنود اميف نأل ؛ هللا همحر

 )١( ةيارلا بصن ىف لاق ١5/15": هدجأ مل :7؟05/7 ةياردلا ىفو «بيرغ «

 رابخإلاو فيرعتلا «407ص يعملألا ةينم يف مساق ةمالعلا امهبقعتو 5/ 2٠١:لاقف

 .لصألاو «راثآلا ىف دمحم هاور

 .ملعتلا :خسُت يفو (۲)



 مان و ده هو هو واو ده. هاو هاو اه هو هو هواه GHC CGS GOOCH و اواو و او اواو ¢ ¢ هله

 .هل ةداع راص هنأ ىلع لد :ًاثالث هکر اذإف

 ةدم يف امك «راذعألا ءالبإو «رابتخالل تبرض ةدم :ثالثلا نأل اذهو

 :عمجلاو «ليلقلا نود «ملعلا ىلع ةرامأ عقي يذلا وه :ريثكلا نألو

 .اهب َرّدَقف «ثالثلا :هاندأو ءريثكلا وه

 ميلعتلا تبثي ال :«لصألا» يف ركذ ام ىلع «هللا همحر ةفينح يبأ دنعو

 ال ريداقملا نأل ؛ ثالثلاب رقي الو «ٌمّلعم هنأ دئاصلا نظ ىلع ْبِلْعَي مل ام

 «هب ئّلتبملا يأر ىلإ ضّوفيف عْمَس الو ءاعامسو اصن لب «ًاداهتجا فرعُت
 .اهسنج يف "اهّلِصأ وه امك

 الات ةذاطصا ام لب هن لوألا او

 لبقو «ثالثلا مامت ةع امل ضن انا اهنكأ 1 ال :امهدنعو

 فّرصتلاك راصو «لهاج بلك يص ثلاثلا ناكف < مّلعم ريغ :ميلعتلا

 .مايأ ةثالث اهنأل ؛ءارشلاو عيبلا رايخ يأ )١(

 رضخلل ئسوم لاق ثيح نوت دعم رعب ديس

 كلذ لاثمأو ء/7/فهكلا .4 نجل ٌكماَعَدَْب مىس نع كلاس نإ #8 :ةثلاثلا ةرملا يف

 .ةريثك

 «ميرغلا سبح وحن «ريداقملا سنج يف هللا همحر ةفينح يبأ مامإلا لصأ يأ (۳)

 ٠١٤/٠١. ةيانبلا «4ا//9 ةيافكلا .ةنيعملا رئبلا ءام حرت يف بلغ ام ريدقتو «مداقتلا حو



 حراوجلا يف لصف ۳۸

 «هلاسرإ دنع ئلاعت هللا مسا َرَكَّذو «هيزاب وأ ْمّلعملا هّبلك لسرأ اذإو

 .هلكأ لح : تامف «هحرجو .ديصلا َدَخَأَف

 ."”ئلوملا توكس يف ريثابملا
 .ةءلعم حرا لمع اهدا يدع از

 ءدبعلا ملع نود ققحتي الو «ٌمالعإ َنذإلا نأل ؛ةلأسملا كلت فالخب
 .ةرشابملا دعب كلذو

 دنع ئلاعت هللا مسا َرَكَذو «هیزاب وأ َمّلعملا هّبلك لسرأ اذإو) :لاق

 فيد ناور امل ا لدي تاق هح و يفلا نخاف تلاشت

 .هنع هللا يضر "يدع

 الإ ,قلآلا درجمب لصحي ال حبذلاو ءةلآ يزابلا وأ بلكلا نالو

 ‹نّيكسلا رارمإو «يمرلا ةلزنم لرتف ؛لاسرإلاب امهيف كلذو «لامعتسالاب
 َ .هدنع ةيمستلا نم دب الف

 ةيمستلا كورتم ةمرحو «هاّيب ام ىلع «ًاضيأ لح :ًايسان هّكرت ولو
 ."حئابذلا يف ادماع

 دعب اميف هل ًانذإ نوكي :تكسف فرصتي دبعلا ئلوملا ئأر اذإ ىنعي )١(
 ١16. 5/16 ةيانبلا .قافتالاب «حيحص ريغ :هّرشابي يذلا ٌفرصتلاو

 .ديصلا لوأ يف مدقت (۲)

 ةيمستلا كورتم ةمرح نيبو ءايسان هكرت ول ام :امهو «نيتلأسملا نّيب يأ (۳)
 .هللا امهمحر دمحمو ةفينح يبأ نع هّلِح يف هُيلقن ام رظنيو «حئابذلا باتك يف ًادمع



 ۳۹ حراوجلا يف لصف

 م رو هه و و و ل

 . لكأ : يزابلا هنم لكأ نإو «لكؤي مل : دهفلا وأ بلكلا هنم لكأ نإف

 «ةيرارطضالا ةاكذلا َقّقحتتل ؛ةياورلا رهاظ يف .حرجلا نم دب الو
 هيلإ ةلآلا نم دو ام باستناب ءْنَدّبلا نم ناك عضوم يأ يف حرجا يهو
 الا

 ريشي ام :٤/ةدئاملا .( ٍياَوْبَأ َنصتَمْلَعاَمَو # :ئلاعت هلوق رهاظ يفو

 , ”ليوأت ىف «ةحارجلا نعمب :حرجلا نم وه ذإ رجلا طارتشا ىلإ

 .نيقيلاب حا هيفو «يفانت الو ءهبّلخمو هبانب بساكلا حراجلا ئلع ٌلَمحُْيف
 4 و 3 1 3

 .هانلق ام :هباوجو

 :يزابلا هنم لكأ نإو «لكؤُي مل :دهفلا وأ ُبلكلا هنم لكأ نإف) :لاق
 .ميلعتلا ةلالد يف هاب ام قرفلاو «(لكأ

 .هنع هللا يضر يلع ثيدح نم هانيور امب يؤم وهو
 2 ف

 هلوق يف هللا امهمحر (””يعفاشلا ىلعو "كلام ىلع ةّجَح وهو

 .هنم بلكلا لكأ ام ةحابإ يف «ميدقلا

 )١( ةيانبلا .دئاصلا ىلإ يأ 16//161.

 ) )0.نيليوأتلا دحأ ئلع «بسكلا وه يذلا حرجلا ئنعمب ال

 ./9ص نيقلتلا 0

 ١8٠/4. هيبنلا ةيافك (5)



 حراوجلا يف لصف £

 اذه لكؤُي ال : ٍديص نم لَكَأ مث ءاهنم لكأَي ملو ءًادویص داص هنأ ولو
 . ديصلا

3 

 وو

 ال :رليص نم لكأ مث ءاهنم لكأُي ملو ءًادوُيص "'داص هنأ ولو) :لاق
 َريصي تح هّدعب هديصي ام الو «لهجلا ةمالع هنأل ؛(ديصلا اذه لكؤُي

 .ءادتبالا يف هاب امك :"”تاياورلا فالتخا ىلع هًامَّلعم

 ؛هيف ةمرحلا رهظَت ال :اهنم لكأ امف :لْيَق نم اهذخأ ىتلا دويصلا امأو
 ۰ ."ةيلَحملا مادعنال

 دعب هح هبحاص هب ْرَفَظَي مل نأب ءةزافملا يف ناك نأب ءزرحمب سيل امو

 .قافتالاب « هيف ةمرحلا تبثت تشت

 .امهل ًافالخ «هدنع مرحي :هتيب يف رحم وه امو

 دق ةفرحلا نأل ؛مدقت اميف لهجلا ىلع لدي ال لكألا نإ :نالوقي امه

00 
 ٍداهتجاب ُضَقنُي الف «داهتجالاب هيف مكحلا يرضمأ دق هزرحأ اميف نألو

 .لوألاب لّصَح دق دوصقملا نأل ؛ هلثم

 هئاقبل ؛هجو لك نم ُدوصقملا لّصَح ام هنأل ؛زرحملا ريغ فالخب
 .اطايتحا هانمرحف «زارحإلا مزعل خرا نع دك

 .بلكلا يأ )١(

 اثالث لكألا كرتب :امهدنعو «داهتجالاب :هللا همحر ةفينح يبأ دنعف (1)

 .لكألاب لحملا تاف دقو ءوئاق لحم يف الإ وص دي ال ةمرحلاب مكحلا نأل (۳)

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :هبحاص هب رفظي مل نأب :هلوق (5)



 3 حراوجلا يف لصف

 , geloى ت صر 2

 .ه«ديص لكؤي ال : داص مث ءانيح ثكمف ‹هبحاص نم رف ارقص نأ ولو

 و سا 7 ٠ سمس

 .لكأ : هنم لكأي ملو ءرايصلا مد نم بلكلا برش ولو

 «ةعطق هنم َمَّطَق مث ىّلعملا بلكلا نم ديصلا َذَخَأ ولو 0

 :َلكأ اذإف ءاهّلصأ سي ال ةفرجلا نأل ؛ءادتبالا نم هلهج ةيآ هنأ :هلو

 .ملعلل ال «عّبشلل لكألا هُكرَت ناك هنأ نّيبت

 لدبتك راصف ."”لكألاب "”دوصقملا لوصح لبق "داهتجالا لدبتو

 .ءاضقلا لبق يضاقلا ٍداهتجا

 لكي ال :داص مث «ًانيح ثكمف « هبحاص نم رف ارقص نأ ولو) :لاق

 نم لكأ اذإ بلكلاك «هِلهجب مکحیف ءاملاع هب راص ام َكّرَت هنأل ؛(هذيص

 .ديصلا

 هنأل ؛(لكُأ :هنم لكأي ملو ءرديصلا مد نم ُبلكلا برش ولو) :لاق

 صب ال ام برش ثي «هولع ةياغ نم اذهو هيلع ديصلل كي
 0 «هبحاصل

 ءةعطق هنم ّمَطَق مث مّلعملا بلكلا نم ديصلا “ذخأ ولو) :لاق

 :ةاوتجملا لدو :اذكه ئرخأ خس يف تطبضو )١(

 ٠٠١/٠١. ةيانبلا ...ائضمأ دق هزرحأ اميف نألو :الاق امع باوج اذه (۲)

 .لكألاب هنأل :خسُت يفو (۳)

 .بلكلا بحاص يأ (4)



 حراوجلا يف لصف 3

 . يقب ام لكي : اهلكأف «هيلإ اهاقلأو

 لتقف «ديصلا كردأ مث ءاهّلكأف «ةعّضَب هنم َمَطَقف ءديصلا بلكلا سهت ولو
 . لكؤب مل : هنم لكأي ملو

 هذخأو «هنم لكأي ملو «هّلتقف ءديصلا باو هسه ام ئقلأ ولو

 .ديصلا َلَكْؤُي : اهّلكأف «ةعضبلا كلتب رم مث «هّبحاص

 اذإ امك راصف «ًاديص قبي مل هنأل ؛(يقب ام ُلَكْوُي :اهّلَكأف «هيلإ اهاقلأو

 .هريغ ًاماعط هيلإ ىقلأ

 نم لَكأ ام هنأل ؛هنم لكأو «""هنم هذخأف «بلكلا ْبّتَو اذإ اذكو

 .هّتاش سرتفا اذإ امك راصف ءديصلا نم لكألا ُكلْرَت :طرشلاو «ديصلا

 ةهج هيف تيقب هنأل ؛كلاملا هًررحُي نأ لبق كلذ َّلَعَف اذإ ام فالخب

 «ّديصلا كردأ مث ءاهّلكأف ءةعضب هنم ْمّطَقَف «ديصلا بلكلا سهت ولو) :لاق

 .ديصلا نم لكأ ثيح «لهاج بلك ُديص هنأل ؟(لكؤي مل :هنم لكأي ملو «هّلتقف

 هذخأو «هنم لكأي ملو «هّلتقف «ديصلا َمّبَّناو «هسهَ ام ئقلأ ولو) :لاق

 سفن نم لكأ ول هنأل ؛(ذيصلا لكوُب :اهّلكأف ةعضبلا كلتب َرَم مث ءهّبحاص
 نع «هنم ناب ام لكأ اذإف رضي مل :ةلاحلا هذه يف ديصلا

 .ئلوأ :هبحاصل

 .دايصلا نم ديلا بلكلا ذخأ يأ )١(



 3 حراوجلا يف لصف

 هتيكذت كرت نإو يكذب نأ هيلع َنَج جو : اح ديصلا لسرملا كردأ نإو

 ا ,يزابلا اذكو «لكؤي مل : ثام ئتح

 ًالهاج ناكف ءدايطصالا ةلاح ىف لكا هنأل ؛"لوألا هجولا فالخب

 دايطصالا يف ةلْيِح نوكي دقو ءاهلكأيل نوكي دق ٍةعْضَبلا َسْهَ ّنألو
 ل :اخألا لبق لكألاف «هّكرديف «هنم "ةعضبلا عطقب فعضيل

 :هلئيَج لع لذي داف يناثلا هجولا ىلع :هدعبو «لوألا

 هت نو كذب نأ هيلع بجو :اًح ديصلا ليمرملا كردأ نإو) :لاق
 لاو ,"”يزابلا اذكو «لكؤي مل :تام ٰیتح هتيكذت

 وه دوصقملا ْذِإ «لدبلاب دوصقملا لوصح لبق لصألا ىلع َرَدَق هنأل
 .لدبلا مكح َلَطَبَف «هتوم لبق تبثت ملو «ةحابإلا

 ِِحْبَذ نم نکمتي ملو هدي يف قو اذإ امأ ءهِحْبَذ نم نّكمت اذإ اذهو
 .ةياورلا رهاظ يف «لكْوُي مل :حوبذملا يف نوكي ام قوف ةايحلا نم هيفو

 لوق وهو لِي هنأ :هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ نعو
 ءاملا ئأر اذإ امك راصف «لصألا ىلع دقي مل هنأل ؛هللا همحر ؟”يعفاشلا

 .لامعتسالا ىلع دقي ملو

 .اهعطق نيح ةعضبلا لكأ اذإ ام وهو )١(

 .ةعطقلا :خسُت يفو (۲)

 .هرخآ ىلإ ...ًايح ديصلا يزابلا ليمرم كردأ ول ليصفتلا يف مكحلا اذكو يأ (۳)

 ٠/9"77. جاتحملا ةفحت )٤(



 حراوجلا يف لصف ٤

 ها 6 هه. ا. هو و اه. و واو د. ا.ه واهو واه ده ولو هو هاو و هاو هاه هو هو و او GCG OG اه واهو هاه QQ ¢ هه

 "وهو «حبذملا ىلع هدي تتبث هنأل ؛ًارابتعا َرَدَق هنأ :رهاظلا هجوو

 نم هل دب ال هنأل ؛"”هرابتعا نكمُي ال ذإ «حبذلا نم هكا ماقم مئاق

 يف ةيادهلاو ةسايكلا يف مهتوافت ٍبَّسَح ىلع اهيف نوتوافتي سانلاو ءٍقدم
 ار اه زلم كول را «حبذلا رْمأ

 تيم هنأل ؛حوبذملا يف ئقبَي ام لثم ةايحلا نم هيف يقب اذإ ام فالخب

 اذإ امك «مّرحَي ال :ةلاحلا هذهب وهو ءاملا يف حقو ول هنأ ئرت الأ «ًامكح

 .حَبْلَمب سيل تيملاو «تيم وهو حقو

 مل :ةلآلا ردقفل نكمتي مل نإ هنأ وهو «ًاليصفت هيف مهضعب لّصفو
 .اندنع َلَكَوُي مل :تقولا قيضل نكمتي مل نإو «لكؤُي

 .هللا همحر ؟”يعفاشلل ًافالخ

 .رارطضالا ٍةاكذ مكح لّطَبف ءاديص َقْبَي مل :هدي يف مو اذإ هنأل

 عقو مث «هيف ام جرخأو «هتطب قش اذإ امأ «هؤاقب موتي ناك اذإ اذهو
 اذإ امك ُنبتعُي الف «حوبذملا بارطضا ّيقب ام نأل ؛لَح :هبحاص دي يف

 ها 2 2 0 2

 .تحبذ ام دعب ءاملا ىف ةاش تعفو

 .حوبذملا : خست يفو )(۱)

 .حبذملا ئلع هدي توبث يأ (۲)

 ٠١٤/١١. ةيانبلا .حبذلا نم نكمتلا رابتعا نكمي ال يأ (۳)

 YVA/ f. جاتحملا ينغم )4)



 ٥ حراوجلا يف لصف

o» ®و و . و وأو واوأاو هو هو هو ده او دعاه و اواو ده اه هواه هاه هاه هاه و و هو هاه يو هاهو هله و اه اه  

 «ًايح هدي يف عقو هنأل ؛ًاضيأ لكؤُي الف :هللا همحر ةفينح يبأ دنع امأ

 هللا ءاش نإ هّركذن ام ىلع «ةيّدرتملا ىلإ "در «رايتخالا اكذب الإ لحي الف

 .ئىلاعت
 e ED تر 3 ا 4 ا

 يبأ دنع هلكأ لح :هاكذ هنأ ولف «ةيكذتلا كرت اذإ انركذ يذلا اذه

 «هّتطب بئذلا َرَقَب يذلاو «"””ةذوقؤملاو «ةحيطّتلاو «ةيدرتملا "اذكو
r aهو م ل  

 .# بيكر اَماَلِإ# :ئلاعت هللا لوقل ؛ ئوتفلا هيلعو «ةّئيب وأ ةيفخ ةايح هيفو

 .(© لصق ريغ نم ًاقّلطم هانثتسا 27 /ةدئاملا

 هلا ر و 1 1 03

 ؛لِحَي ال :هلثم شيعي ال لاحب ناك اذإ :هللا همحر فسوي ىبأ دنعو

 «لِحَي :حوبذملا شيعي ام قوف شيعي ناك نإ :هللا همحر دمحم لاقو

 .هانرَرق ام ىلع «ةايحلا هذهب َربتعم ال هنأل ؛الف :الإو

 .ًاسايق يأ (۱)

 .ةيفخ ةايحلا تناك نإ نيبحاصلا دنع لکو الو «ةفينح يبأ دنع لکو يأ (۲)

 .تتام تح ًاصع وأ رجحب تبرض يتلا (۳)

 .قالطإلاب لمعلا بجوف (5)



 حراوجلا يف لصف 5

 . لكؤي مل : هَحْبَد هنكمأ هَذَخَأ ول تقو ناک نإف ءهذخأي ملو .هكردأ ولو

 . لكأ : هحبذ هنكمي ال ناك نإو < رن ا و هك مرو

 .هل لح : هاگذف .هكردأ نإو

 ل : هريغ ذخأو ءرايص ىلع مّلعملا هّبلك لَسرَأ اذإو

 مل :هُحْبَد هنكمأ هَّذَحَأ ول تقو ناک نإف ءهذخأي ملو ءهكرذأ ولو) :لاق

 هيلع رودقملا مكح يف راص هنأل ؛(لكؤُي

 نم نكمتلاو «هب تبنت مل ديلا نال ؛(لِأ :هُحْبَذ هُنِكمُي ال ناك نإو)
 .دجوي مل حبذلا

 :ةّرقتسم ةايح هيف ناك نإ هنأل ؛(هل ّلَح :هاكذف «هكردأ نإو) :لاق

 .عامجإلاب ءاهعقوم تعقو ةاكذلاف
 هاكذ :هللا همحر ةفينح يبأ دنعف :ةرقتسم ةايح هيف نكت مل نإو

 .دجو دقو «هانركذ ام ىلع «حبذلا

 .حبذلا ىلإ جاتحي ال :امهدنعو

 .(لَح :هّريغ دو «رايص ئلع معمل هبلك لسرأ اذإو) :لاق

 لارا د ارا نسي معا نال ريب هل هار فلا لاقت

 .هيلإ راشملاب ٌصّتخم

 ./9ص نيقلتلا )١(
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 لق ولف «لاسرإلا ةلاح ةدحاو ةرم ّمسو «ريثك رايص ىلع هلسرا ولو:

 .ةدحاولا ةيمستلا ا ل لكلا

 . لكؤي : هّلعفف «ديصلا َذَخَأ مث «َنِكَمتسَي ئتح َنَمَكف «ًادهف لسرأ نّمو

 . هّتداع داتعا اذإ بلكلا اذكو

 انب يع ذل دلا لو رقم نال فم دع الو

 ام ذخأي هجو ئلع هٌميلعت هنكمُي ال ْذِإ ؛هب ءافولا ئلع ٌرِدقَي الو "هني

 «لاسرإلا ةلاح ةدحاو ةرم ْئَّمسو «ريثك رديص ئلع هلسرأ ولو) :لاق

 ا عقا ا نأل ؛(ةدحاولا ةيمستلا هذهب :لكلا لَم ولف

 تس هيفكح داو لمقلاو فدع هلا طرت اهو هاك ام لع

 ةا

 ٍلعفب ةحوبذم ٌريصت ةيناثلا نأل ؛ةدحاو ةيمستب نّيتاشلا ٍحْبَذ فالخب

 قوف امهادحإ عجضأ ول ئتح .ئرخأ ٍةيمست نم دب الف «لوألا ريغ
 .ةداعاو ةف ناخ داوو ب ادو «فرعألا

 :هّلتقف «ديصلا ذخأ مث «َنِكمَتْسَي تح َنَمَكف ءًادهف لسرأ نّمو) : لاق

 .لاسرإلا عطقي الف «ٌةحارتسا ال «ديصلل هنم ٌةلْيِح كلذ هّنْكُم نأل ؛(لكؤُي

 .هتداع داتعا اذإ بلكلا اذكو) :لاق

 .ئرخأ نود «خسُت يف تبثم : هلّيع ام نيعال :هلوق ()



 حراوجلا يف لصف 7

 هلسرأ دقو هّلتقف َرَخآ خا مث .هلتقف ءاديص بلكلا َدَخَأ ولو

 .ًاعيمج الكأ : هبحاص

 ٌرَخآ ليص هب رم مث ءراهنلا نم ًاليوط هيلع متحف .لوألا لت ولو
 . يناثلا لكْوُي ال : هلق

 ءديصلا عبثا مث «ءيش ئلع َعقوف ءرايص لع مّلعملا هیزاب لسرأ ولو

 . لکو هنإف : هّلَتثو «هذخأف

 :ال وأ ناسنإ هلسرأ ئَردُي الو «هَلَتقف ءًاديص َدَخَآ ًامّلعم ايزاب نأ ولو
 و

 . لکو ال

 ا و ا ا د ا اع باعا ذهل ر
 ئمر ول ام ةلزنمب وهو «عطقني مل ٌمئاق لاسرإلا نأل ؛(ًاعيمج الكأ :هّبحاص

 ا مس ےس

 .رخآ باصأو هباصأف ءرليص لإ ًامهس

 يص هب رم مث «راهنلا نم ًاليوط هيلع َمّثَجف «لوألا لتق ولو) :لاق
 كلذ نكي مل ذإ «هثكمب لاسرإلا عاطقنال ؛(يناثلا لكوُي ال :هّلَتَقف «رخآ
 .مدقت ام فالخب «ةحارتسا ناك امنإو «ذخألل هنم ةلّيِح

 بلا مث ءءيش لع مَقَوف ءرليص ىلع َمّلعملا هيزاب لسرأ ولو) :لاق
 .(لكوي هنإف :هلتقو «هذخأف «ديصلا

 ةعاس ثكم امنإو «ةحارتسالل ًاليوط ًانامز ثكمَي مل اذإ اذهو

 .بلكلا يف هاب اَمِل ؛ نيمكلل
 نانينإ هلسرأ رد الون هلتقفءاديض دخ الغم ًايزاب نأ قلؤ) لاق

 .هنودب ةحابإلا تبلت الو «لاسرإلا يف كاشلا عوقول ؛(لَكُْي ال :ال وأ



 ۹ حراوجلا يف لصف

 . لكؤي مل : هْحَرْجَي ملو «بلكل | هقتخ نإو

 مسا رکذُي مل بلک وأ «يسوجم بلک وأ ءمّلعم ريغ بلك هكراش نإو
 .لكؤُي مل : ًادمع هب دیری «هيلع ئلاعت هللا

 طش حرجلا نأل ؛(لكؤُي مل :هْحَرْجَي ملو «بلكلا هقَتَخ نإو) :لاق

 .هانركذ ام ىلع «ةياورلا رهاظ ىلع

 .رسکلاب ل ال هنأ ىلع َكّلدي اذهو

 ؛ هلكأب سأب ال :هّلَتقف ءاوضع سك اذإ هنأ : هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 .ةرهاظلا ةحارجلاك يهف «ٌةنطاب ةحارج هنأل

 لصحي الو «مدلا راهنإل ًاببس ْضهتني ٌحْرَج ٌربتعملا نأ :لوألا هجو
 .قينختلا هبشأف ءرسكلاب كلذ

 مل بلك وأ «يسوجم بلك وأ هِّلعم ريغ بلک هكراش نإو) :لاق
 ثيدح يف انيور اًمِل «(لکؤُ مل :ادمع هب دیری «هيلع ئلاعت هللا مسا رکذُي
 ."”هنع هللا يضر يلع

 .ًاطايتحا وأ ءاّصن ةمرحلا ةهج ْبّلغُيف مرحملاو حيبملا عمتجا هنألو

 :لوألا حّرَجب تامو «هعم هُحَرجَي ملو يناثلا بلكلا "هيلع هدر ولو

 .حرجلا يف اهددقفو «ذخألا يف ةكراشملا دوجول ؛هّلكأ هركي

 .نيحيحصلا يف وهو «ديصلا باتك لوأ يف مدقتملا )١(

 .لوألا بلكلا ىلع يأ (۲)



 حراوجلا يف لصف 0٠

 2 59 ها اس + 3 ص ا ص 5

 سأب الف : ةرجزب رجزناف « يسوجم هرجرف هبلك ملسملا لسرأ اذإو

 . هلديصب

 2 هر + ص 2 0

 . لكؤي مل : هرجّرب رجزناف «ملسم هَرَجّرَف «يسوجم هلّسرأ ولو

 أل نك ال تنع ةف سلع يمول هدر اذإ ام قد او

 (ةكراشملا ىم وف تكلا لعق: سنع نف ول يسوجملا نقف

 .ةسناجملا دوجول ؛نّيبلكلا يلعِف نيب ققحتتو

 ىتح لوألا ىلع ًدتشا هنكل «لوألا ىلع يناثلا بلكلا هّدري مل ولو

 يف َرْثَأ يناثلا لعِف نأل ؛هلكأب ساب ال :هّلتقو «هذخأف «ديصلا ىلع دشا

 هنأل ؛هلعفل ًاعَّبَت ناكف ّابَلَط هب دادزا ثيح ءديصلا نود ء«لّسرملا بلكلا
 2 ص 5

 .عَبتلا ىلإ ذخألا فاضي الف « هيلع ءانب

 .امهيلإ فاضيف هأعَبَت نصي مل هنأل ؛هيلع هدر ناك اذإ ام فالخب

 الف :هِرْجَّرب رجزناف «يسوجم هَرَجَّرف «هبلك ملسملا لسرأ اذإو) :لاق

 .(هدديصب سأب
 و 2 ه٠

 .بلطلا ةدايز ٌراهظإ :راجزنالابو هيلع حايصلاب ءارغإلا :رجّرلاب دارملاو

 .يآلا خست يف امك «هلثم وأ هقوف وه امب عقري لعفلا نأ :ههجوو

 .هيلع ءانب هنوكل ؛لاسرإلا نود ٌرْجّرلاو
 E o 4 ل ا 0 ص

 ؛(لکؤي مل :هرجرب رجزناف ءملسم هرجزف 2« يس وجم هلسرأ ولو) :لاق

 0 چ و 5 5 نا مو

 ل نأ لوأف «ةمرحلا ةا هب تبثت مل اذهلو «لاسرإلا نود رجزلا نگل

 .لجلا هب تبثي



 ه١ حراوجلا يف لصف

 : ديصلا َذَحأَف ءرجزناف ءئّمسو .ملسم هَرَجّرف ءّدحأ هليمرُي مل نإو

 . هلكأب ساب الف

 هّبرضف ءهكردأف ءىّمسو ءرديص ىلع هّبلك ملسملا لّسْرَأ ولو

 .لكأ : هلققف «هبرض مث هگوو
 .لكأ : ُرَخآلا هلت E ‹نیبلک لسرأ اذإ اذكو

 هلو ءامهدحأ هدَقوف ءًابلك امهنم دحاو لک نالجر لسرأ ولو

 .لكأ :ٌُرَخآلا

 ًادماع ةيمستلا كراتو «مرْحملاو ةقرملا< اذ وجت آل نم لکو

 .يسوجملا ةلزنمب :اذه يف

 خاف ءرجزناف مسو ءٌملسم هَرَجَّرَف ءّدحأ هلسرپ مل نإو) :لاق

 نم هود ناك نإ هنأل ؛تالفنالا لثم ّرجزلا نأل ؛(هلكأب سأب الف :ديصلا

 ءايوتساف «فّلكملا لف هنإ ثيح نم ؛هّقوف وهف :هيلع ءانب هنإ ثيح

 هّبرضف «هكردأف «ئّمسو ءرليص ىلع هّبلك ملسملا لسْرَأ ولو) :لاق

 .لكأ : هلكقف «هبرض مث «هّذقوو

 نأل ؛(لوأ :ُرَخآلا هّلَتَق مث ءامهدحأ هّدقوف ءَنْيَبلك لسرأ اذإ اذكو
 .ًاوقع لِعجف «ميلعتلا تحت لخدي ال :حرجلا دعب حرجلا نع عانتمالا

 لك ااا رف ايلا لسا ولو) :لاق
 روما

 مِل ؟(لكأ : :رخآلا



o۲حراوجلا يف لصف |  

 . لّوألل : كلملاو

 نأ الإ «ةّيديصلا ّدَح نع هجرخأ لوألا نأل ؛(لّوألل :كلملاو)

 :ةمرحلاو ةحابإلا يف ٌربتعملاو «ديصلا ىلع لَصَح :يناثلا نم لاسرإلا

 .مّرحَي ملف «لاسرإلا ةلاح

 ةيديصلا لح نع "”جورخلا دعب يناثلا نم لاسرإلا ناك اذإ ام فالخب

 .ملعأ ئلاعت هللاو «لوألا بلكلا رجب

RF HF ¢ 

 .ديصلا جورخ يأ )١(



 o يمّرلا يف لصف

 يلا يف لصف
 هيلع ايزاب وأ ًابلك لسرأ وأ ؛ةامرف «رايص سح هّلظ امج عه نمو

 . ناك ٍديص يأ .باصملا لح : ٍايص سج هنأ نبت مث ءًاديص باصأف

 يلا يف لصف
 وأ ًابلك لسرأ وأ «هامرف «رليص س هل "”ًّسِح حمس نمو) : لاق

 يآ «باصملا لح :ديص سج هنأ نبت مث ءاديص باصأف «هیلع ًايزاب
 .دايطصالا دَّصق هنأل ؛(ناك ٍرليص

 هنأل ؛ عاّبسلا فالخب «هنم ءيش يف ةحابإلا تبت ال هنأ یرت الأ ؛ميرحتلا

 نيبل ف لاسر الا نا مخل لكروت لام اه تها حر فدو

 .ةحابولل

 لعفلا م عقوف «لوكاملاب ؛ صتخپ ال دايطصالا مسا نأ : :رهاظلا هجوو

 لحملا ىلإ عجرت < لوانتلا ا «هسفن يف حابم رف وهو ءادایطصا

 ًاريثك ىمرلاو ديصلا باتك لئاسم ىف داز هللا همحر فّئصملا نأ ىلإ انه هّبني )١(
 .يدتبملا ةيادب يف ًالوأ هعضو اًمع

 .ًايفخ اتوص يأ (۲)

 .عابسلا دلج ةراهط يف رثؤي دايطصالا نأل (۳)



 يْمّرلا يف لصف 05

 .باصملا لحي ال : ىلهأ ناويح وأ «ًىمدآ سج هنأ نّيبت نإو 5 0 ٤ 01 م هن

 وه يشحو ى ئردي الو ٌرئاطلا قو ءًاديص باصأف رئاط ىلإ ىمر ولو

 .ديصلا لَح : يشحو ريغ وأ نا 0
 ةه ر 2 7 6 :

 لجي ال : ال مآ وه دان يردي الو ءاديص باصأف ريعب ىلإ ئمر ولو

 . ديصلا

 اذإو «هلبقي مل اذإ تبثت ال دقو «ًادلجو ًامحل لحملا بقي ام ردقب تبث

 .هريغ باصأف «رلیص لإ ئمر هنأك راص :ًادايطصا حقو

 ENE EN وعملا نار زن ةلإف
 ٍدايطصاب سيل لعفلا نأل

 ."”يلهأ :تويبلا يوأي يذلا نجآدلا ٌريطلاو

 نيب امل ؛هتلزنمب :قكوملا يبظلاو

 يردي ل “قو ءاديص باصاف «رئاط ىلإ ئمر ولو) :لاق

 رشح وتلا هيف َرهاظلا نأل هيلا شادو ع كارم ل

 ال :ال مآ وه دان يردي الو «ًاديص باصأف «ريعب ىلإ ئمر ولو) لاق

 .سانئتسالا هيف لصألا نأل ؛(ديصلا 1

 «تريبلا هاوأم نأل ؛باصملا لِي ال هنأ يف «يلهأ ناويح مكح همكح يأ )١(

 ٠۷۸/١١. ةيانبلا .هيلع ديلا تتبث دقو

 .ءافلا لدب «ميملاب رمو :خسُن يفو (۲)



 7 يلا يف لصف
 لا راس ١ را 1 ١

 يبأ نع ةياور يف لحي : اديص باصأف .ةدارج وأ ةكمس ىلإ ئمر ولو

 .مهسلا هَحَرَج اذإ باصأ ام لأ : يمرلا دنع لجرلا يكس اذإو

 . تامف

 ب

 .هاكذ : ًايح هكردأ اذإو

 ةياور ا :اديص باصأف «ةدارج وأ ةكمس ىلإ ئمر ولو) :لاق

 .ديص هنأل ؛(هللا همحر فسوي يبأ نع

 .امهيف ةاكذ ال هنأل ؛ لپ ال :هنغ ئرخأ ةياوز فو

 :ليص وه اذإف «ًايمدآ هّنظ دقو «هّسِح عومسملا باصأف «ئمر ولو

 .هنيعت عم هّنظب ربتعم ال هنأل 0

 مهسلا هَحَّرَج اذإ باصأ ام َلِكُأ :يمرلا دنع لجرلا مس اذإو) :لاق

 «هدنع ةيمستلا طرتشتف هل هلآ مهسلا نوكل ؛ يمرلاب حباذ هنأل ؛(تامف

 نعم ققحتيل حّرجلا نم دب الو «ةاكذلا نم عونلا اذهل لَحَم ندبلا عيمجو
 .هاّنيب ام ىلع «ةاكذلا

 ءاهيف يفالتخالاو ءاههوجوب اها دقو «(هاكذ :ًايح هكردأ اذإو) :لاق

 ."'هليعن الف "لوألا لصفلا يف

 .حراوجلا لصف يف (1)
 .فالتخالا يأ (۲)



u sos 
  2يمرلا يف لصف

 هِبَلَط يف لري ملو ..هنع باغ ئتح لّماحتف «ديصلاب مهسلا َمَقَو اذإو

 .لكأ : ًاتيم هباصأ تح

 . لكؤي مل : ًاتيم هباصأ مث «هبّلط نع َدَعَف نإو

 يف لري ملو «هنع باغ تح لّماحتف «ديصلاب مهسلا عفو اذإو) :لاق

 .لكأ :ًاتيم هّباصأ ئتح هبط

 .(لكؤُي مل :ًاتيم هباصأ مث ءهبَّلَط نع َدَعَق نإو
 باغ اذإ ديصلا لكأ هرك هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع يور اَمِل

 اوه لعل» :لاقو «يمارلا نع
 ر .")هْنَلَتَق ضرألا

 نال ؛ هّلُكأ ليي نأ يغبني امف «ٌمئاق َرخآ ببسب توملا لامتحا ّنألو
 يف ماد ام هّرابتعا انطقسأ ائأ الإ ءانيور امل ؛ٍقّمحتملاك :اذه يف موهوملا

 نع لعق اذإ اميف ةرورض الو «هنع ٌدايطصالا ىرعُي ال نأ ةرورض ؛ هبط

 .هلمع ببسب نوكي راوت نع ٍزرحتلا ناكمإل ؛ هبط

 ئراوت ام نإ :هلوق يف هللا همحر ””كلام ئلع ةجح :2”هانيور يذلاو
 #6 5 ها 5

 .لِحَي مل :ةليل تاب اذإف «لِحَي :تبي مل اذإ هنع

 نبا فنصم يف ًاعوفرم «ًالسرمو ًادنسم يور ۳٠٤/٤: ةيارلا بصن يف لاق )١(

 .506/1 ةياردلا 255١/9 ىقهيبلا ننس «(۲۰۰۳۳) ةبيش ىبأ

 .يمارلا نع باغ اذإ ديصلا لكأ هرك ملسو هيلع هللا ئلص هنأ وهو (۲)

 .ال 6 ص نيقلتلا 0



 ها/ يمرلا يف لصف

 ا

 مث ؛لبج وأ .حطس ىلع عقو وأ ءءاملا يف عقوف ادص ئمر اذإو

 . لكؤي مل : ضرألا ئلإ هنم ئّدرت
 .لكأ : ءادتبا ضرألا ئلع َمَكَو نإو

 نمي موهوم هنأل ؛لِحَي ال :هوهس ةحارج ئوس ةحارج هب جَو ولو
 .ماوهلا مهو فالخب «امرحم ربتعاف «هنع ڙارتحالا

 ام عيمج يف يمرلا يف باوجلاك :اذه يف بلكلا لاسرإ يف باوجلاو

5 

 « لبج وأ «حطس ئلع عفو وأ ءءاملا يف َمَقَوْف ءاديص مر اذإو) :لاق

 .صنلاب ٌمارح يهو «ةيدرتملا هنأل ؛(لكؤُي مل :ضرألا ىلإ هنم ئّدرت مث

 كِلِهُم ءاملا ْذإ ؛يمرلا ريغب توملا لمتحا هنألو

 ."7وُلُع نم طوقسلا اذكو

 تعفو نإو» :هنع هللا يضر يعل مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :كلذ ُدّيؤي

 .*«كّمهس وأ « هلت ءاملا نأ يردت ال كنإف «لكأت الف :ءاملا يف “كمر

 .(لِكأ :ءادتبا ضرألا ىلع َمَكَو نإو) :لاق

 )١( ةيانبلا .ديصلل ًامرحم موهوملا ربثعاف يأ ۱۸٥/١١.

 .ًامرحم :ءارلا حتفب خسُت يف تطبضو (۲)

 .لبج :خسُن يفو «لاع :خسُت يفو (۳)

 .ديصلا 7 :ءايلا ديدشتب (6)

 .(۱۹۲۹) ملسم حیحص يف هانعمبو )۲۸٥۰(« دواد يبأ ننس (4)



 يئّرلا يف لصف نو

 فالخب «دايطصالا باب دس :هرابتعا ىفو «هنع ٌنارتحالا ٌركمُي ال هنأل

 َ ٠ هع اررحتلا نكمي هنأل ؛مدقت ام
 وهاي رنا نكماو:افمحجا اذإ لكلا مرحلا ببس نأ لالا راف

 ثرحتلا كمي ال امم ناك نإو ءًاطايتحا ؛ةمرحلا ةهج ُمحَّجَرُي :ةمرحلا بس

 .عسولا بَسَحِب فيلكتلا نأل ؛همدع ئرُجَم هدوجو ئرج :هنع
 عقو مث «ٍرجآ وأ رطئاح وأ رجش ئلع حقو اذإ :هنع ٌرّرحتلا كمي اممف

 .عضوم ىلإ عضوم نم ئّدرتف «لبج ىلع وهو هامر وأ «ضرألا لع
 ىلع وأ .""بوصنم حمر ىلع عقوف هامر وأ «ضرألا ىلإ درت ئتح
 هلت ءايشألا هذه "”َدَح نأ لامتحال ؛ةَرَجآ وفرح ىلع وأ «ٍةمئاق ٍةَبَصَق

 وأ «هانركذ امك «ضرألا ىلع عقو اذإ :هنع ٌزارتحالا ْنكمي ال اممو

 ا «ةعوضوم وبل وأ «يتيب رْهَظ وأ ٠ «لبجك «هانعم يف وه ام ىلع
 ارش وشال العود هطول نأ ؛اهيلع ًرقتساف

 ؛لكؤي مل :هّنطب قشناف ءةرخص ىلع حقو ول :«ئقتنملا» يف َرَكَذو
 لمحو ‹ هللا همحر ديهشلا مكاحلا هحّحصو ءرخآ ببسب توملا لامتحال

 .قاقشنالا ٍةلاح ريغ ىلع «لصألا» يف يوْرَملا َقّلْطُم

 ركذملا بتكو ةغللا بتك يف ةليوط ةعجارم دعبو .ثينأتلاب .ةبوصنم :خسُن يفو )١(

 حمرلل برعلا لامعتسا يف رظنلا دعبو «هثينأتو حمرلا ريكذت ىلع صن نم َرأ مل ثنؤملاو
 .ملعأ هللاو «ٌركذم حمرلا نأب مزجلا نكمي :نييوغللا مالك نمض كلذكو «مهرعش يف

 .دحأ :ئرخأ خس يفو «ةّدِح :خسُن يفو (۲)
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 . لكؤي : حرج نإو ءلكؤُي مل : هضْرَعب ضارعولا باصأ امو

 .اهب تامف ةَقَدنَبلا هئباصأ ام لكْؤُي الو

 هباصأ اذإ ام ىلع هللا همحر ُيِسْحّرسسلا ٍةمثألا ٌسمش هّلَمَحو
 هّبصي مل هنأ ىلع «لصألا» يف يورملا لمحو «كلذب هّنطب قشناف «ةرخصلا

 و وفع كلذو ءاهيلع عقو ول ضرألا نم هبيصي ام الإ ٍةَرِجآلا نم

 :ءاملا يف سمك مل "”ةحارجلا تناك نإف : “ئام ٌريطلا ناك نإو

 .ءاملا يف عفو اذإ امك «لكوُي ال :تسمغنا نإو «لِكأ

 ا ءلكؤ ملا: ةا الا تاتا امو لاق

 :هضرعب باصأ امو کف :هدحب باصأ ام» :هيف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 .””«لكأت الف

 .هانمّدق ام ىلع ؛ةاكذلا ئنعم ققحتيل ؛حرجلا نم دب ال هنألو

 قدَت اهنأل ؛(اهب تامف «ةقدنبلا هْئَباصأ ام كوب الو) :لاق

 .تامو حورجم وهو ءاملا يف عقوف «ءاملا يف شيعي امم ًاريط ئمر اذإ ينعي (1)

 .حورجملا يئاملا ريطلا نم (؟)

 .هدحب ال «هضرعب بيصي ءلصَن الو شير الب ماهسلا نم عون ()

 يف كلذكو «504ص يدتبملا ةيادب يف تبثم :لكؤُي هحرج نإو :هلوق (5)
 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يفو 184/1١« 65 ةيانبلا

 )٥( يراخبلا حيحص )۲۰۵٤(« ملسم حيحص )۱۹۲۹(.

 .190/16 ةيانبلا .قهالجلا :اهل لاقيو ءاهب ئىمرُي ةرودم ٌةنيِط يهو (5)



 06٠م 6. ىو. د. او واو ا و واوا. ع. اعاقو هاه ده وهو ع اهو عاود واهو هه واو واه هلو و دوو هو واو 4 #4 ¢«

 ."قزْخَي مل اذإ ضارعولاك راصف «حَرجَت الو ءرسكتو

 .رجحب هامر نإ كلذكو

 ."”هحرج نإ كلذكو

 .هلّقثب ِهّلَتَق هنأ لامتحال ؛ةَدِح هبو ءًاليقث ناك اذإ :هليوأت :اولاق

 .حرجلاب توملا نّيعتل E E حلا ناك إو

 لِي هنإف :ةّدح هبو «مهسلاك ءًاليوط هّلَعَجو ءًافيفخ ٌرَجحلا ناك ولو
 هحرجب هلتقي هنأل

 .ًاقد هَل هنأل ل :ًاعضب عضب ملو ديد ةو ري ةافر ولو

 لقب عطقنت ق قورعلا نأل «هسأر نابأف ءاهب هامر اذإ اذكو

 .جادوألا عطف لبق تام هّلعل وأ «كشلا عقوف «عطقلاب عطقنت امك <« ءرجحلا

 أحرج ال الق هّلتقَي هنأل بال :هّلَتَق ئتح ووعب وأ اصعب هامر ولو

 فيسلا ةلزنمب هنأل ؛هب سأب ال نئتيحف : اعض عضب لَح هل ناك اذإ الإ مهلا

 .حمرلاو

 :نيقيب حرجلا ىلإ ًافاضم ناك اذإ توملا نأ :لئاسملا هذه يف لصألاو

 .ًامارح ناك : نيقيب لقثلا ىلإ افاضم ناك اذإو «ًالالح ٌديصلا ناك

 .ذفني مل اذإ يأ )١(

 .لكؤي ال يأ (۲)

 .هب حبذي ‹نیکسلاک «ضيبأ قيقر رجح :ةورملاو قداح ٍةورم يأ )۳
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 ٠ او او و واو و وأو هاو واو و دوه هه هو هو واهو هه هاو هه هو اواو هو اواو ده هلو واو هه هله

 .ًاطايتحا ؛ًامارح ناك :لّقتلاب وأ حرجلاب تام ىَردُي الو «كشلا عقو نإو
 2 ا ےس 2 2 ت

 .لح :هحرجف « هذحب هباصأف «نيكسب وأ يفيسب هامر نإو

 صه ص و ا ےد ك رر

 .اقد هلت هنأل ؛لِحَي ال :بفيسلا ضّبقمب وأ «نيكسلا اققب هباصأ نإو
 9 و

 .ءاوس :هيف هريغو ديدحلاو

 لي :ًايمدُم حرجلا ناك نإ :حرجلاب تامو ءهَحَرجف «هامر ولو

 .قافتالاب

 ةحارجلا تناك ءاوس «نيرخأتملا ضعب دنع كلذكف :ًايِمْدُم نكي مل نإو
 .مدلا ظّلِغ وأ ذفنملا قيضب سبتحي دق مدلا نأل ؛ةريبك وأ ةريغص

 و

 رهن ام» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ءامدإلا طّرتشُي :مهضعب دنعو
 .راهنإلا طَّرَش ,"”«لكف :جادوألا ئرفأو «مدلا

 تناك نإو «ءامدإلا نودب لح :"”ةريبك تناك نإ :مهضعب دنعو

 .ءامدإلا نم دب ال رف

 ة مم AS ل - 0
 .لحت :ليقو « لجت ال :ليق :مدلا اهنم لسي ملو «ةاش حبذ ولو

 .هانركذ اميف لحد نّيلوقلا هجوو

 حيحص يف :لكف :هيلع هللا مسا ركذو دلا رهنأ ام :ظفلب وهو «مدقت )١(
 )١954(. ملسم حبحص »)064۸ »>*0¥( يراخبلا

 .ةريبك ةحارجلا تناك نإ يأ (؟)
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 .وضعلا لكؤي الو ءٌديصلا لكا : هنم ًاوضع عّطَقَف ءاديص ٰیمر اذإو

 :الإو «لَح :هامدأ نإف :هئرَق وأ ءديصلا َفْلِظ ٌُمهسلا باصأ اذإو

 .هانركذ ام ضعب دیؤي اذهو ءالف

 ايب امل ؛(ديصلا َلِكُأ :هنم ًاوضع َمَطَقَف ءًاديص مر اذإو) :لاق

 .(وضعلا لكؤي الو)

 ٍةاكذب نابم هنأل ؛هنم ٌديصلا تام نإ الكأ :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .رايتخالا ةاكذب سأرلا َنْيبَأ اذإ امك «هنم نابملاو ؛نابملا ليف «رارطضالا

 .ةاكذلاب نيبأ ام هنأل ؛ْتّمَي مل اذإ ام فالخب

 یم تيم وهف e مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق : انلو

 وضعلاو ءًامكحو ةقيقح يحلا ىلإ فرصنيف ءًاقلطم :يحلا :َرْكَذ

 اذكو «هيف ٍةايحلا مايقل ؛ةقيقح يح هنم َنابملا نأل ؛ةفصلا هذهب :نابملا
 «"ايح غرشلا هربتعا اذهلو «ةحارجلا هلع نعي تالي كو 2 هنأل ؛ًامكح
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 .مرحي :ةفصلا هذهب ةايح هيفو ءءاملا يف عقو ول ئتح

 )١( مالا ۲

 )۲( يذمرتلا ننس ) ›)۱٤۸۰دنع اذه ىلع لمعلاو .. بيرغ نسح ثيدح :لاقو

 دواد 0 «ملعلا لهآ ) »)۲۸٥۲ةيارلا بصن رظنيو ٤ /۳۱۷.

 يف كلذكو ١145/5165 ةيانبلا يف نمضملا ةيادهلا صن يف تبثم :ًايح :ظفل (9)

 ا ةيادهلا تاعبط



 ۳ يمّرلا يف لصف

 ءلكلا لكا : ّرجعلا ىلي امم رثكألاو «ًاثالثأ هَعّطَق وأ « نيفصن هلق ولو

 .هنم نابملاو «نابملا لحي : هنم َرثكأ وأ ,هيسأر فصن َمَطَق وأ

 : ةاكذلاب نيبأ : "”هلوقو

 :هلاوز دنعو «يقابلا يف حولا ءاقبل ؛ةاكذ عقي مل :هعوقو لاح :انلق

 راصف «لاصفنالاب اهلاوزل ةيعبت الو «هيف ةايحلا مدعل ؛نابملا يف ٌرهظي ال

 .لِحَي ال :ًامكحو ةقيقح ةقيقح يحلا نم نابملا نأ :لصألا وه "”فرحلا اذه

 نابملا يف ئقبت ناب كلذو لِي : :امكح ال «ةروص يحلا نم َنابملاو

 e «ةروص ةايخ هنإف ,خوبلملا يف نوكي امري ةا ھم

 وأ لبج نم ئّدرت وأ «ةايحلا نم ٌرْدَقلا اذه هبو ءاملا يف حقو ول اذهلو
 .مرحي ال :حطس

 وأ ًاذِخَف وأ الجر E ّمَطَق اذإ :لوقتف «لئاسملا هيلع جّرخَتف

 ا :سأرلا يفصن نم لقأ وأ « مئاوقلا يلي امم هلل
 .يقابلا يف ٍةايحلا ءاقب مهو هنأل ؛هنم نابملا

 َلِكأ :رجعلا يلي امم ٌرثكألاو «اثالثأ هَعَطَق وأ «"”نيفصن هّدق ولو) :لاق

 نأل ؛(هنم نابملاو ءنابملا ليي :هنم َرثكأ وأ ؛هيمأر فصن َمّطَق وأ «لكلا
 .حرجلا اذه دعب ةايحلا ءاقب هوني ال ذإ ؛ًامكُح ال «ةروص يح هنم َنابملا

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلا لوق يأ )١(

 .ةتكنلا يأ (۲)

 .نيفصنب :خسُت يفو )۳(



 يْمّرلا يف لصف 5

 2 1 روات

 . عينصلا اذه هركيو لِحَت : اهسأر نابأف «ةاش قع برَض ولو

 مل نإو لحي ال : جادوألا عْطَق لبق تام نإ : اَلا لبق نم هبرض نإو
 8 2 مو 3 2

 .لح : جادوألا ٌعطق ئتح تمي

 موتي ناك نإ : هبي ملو الجر وأ ادي عطقف ءًاديص َبرَض ولو

 . هلُكَأ لح : تام اذإف «لامدئالاو ٌماتتلالا

 ت نأ الإ ي ويف بش نبأ امو كمل لوا ناو فيدحلاو

 ."”هانيور يذلا ثيدحلاب لالح

 .جادوألا عطقل ؛(لِجَت :اهسأر نابأف «واش قع برض ولو) :لاق

 .َعاَخَّنلا هغالبإل ؛(عينصلا اذه هركيو) 2 :
 رر س

 مل نإو لي ال :جادوألا عطق لبق تام نإ :افقلا لبق نم هّبرض نإو)

 .لَح :جادوألا ْعَّطَق ئتح ْتْمَي

 ماثتلالا مّهوتُي ناك نإ :هْنبُي ملو ءالجر وأ أدي َمَطَقف ءاديص ْبرَض ولو

 .هئازجأ رئاس ةلزنمب هنأل ؛(هّلُكَأ لح :تام اذإف «لامونالاو

 ننس يف وهو «حئابذلا باتك يف مدقتو ««...ناتتيم انل تّلِحأ» :ثيدح وهو )١(

 نبا نع مهلك )١18491(« يقهيبلا ننس «(01/77) دمحأ دنسم «(7715) هجام نبا

 هللا يضر رمع نبا ىلع هفقو يقهيبلاو ينطقرادلا حجر دقو ءًافوقومو ءًاعوفرم رمع
 «عوفرملا دنس يف ملكت دقو «عفرلا مكح هل نأو «حيحص دانسإب هنع وهو ءامهنع

 ريبحلا صيخلتلا رظنيو «نسح هنأب اهعم هيلع مكح تاعباتم هل نكلو «ءافعض هيف نأو
 ۲٠۲/٤. ةيارلا بصن 1۲۱/۹ يرابلا حتف ١
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 2 يع

 .ينثولاو «دترملاو «يسوجملا ديص لكؤي الو

 «عانتمالا ْرّيَح نع هجرخُب ملو هْنِخْنُي ملو «هباصأف ءًاديص ئمر نمو

 .لكؤيو «يناثلل وهف : هّلقف رخ هامرف

 دوجول ؛هاوس ام 0 :هدلجب ًاقلعتم ىقب نأب مهوتي ال ناك نإو

 احلل ةريغلاو#: الا
 ت 0 r و

 اوسيل مهنأل ؛(ينثولاو «دترملاو «يسوجملا يص لكؤي الو) :لاق

 .ديصلا ةحابإ يف اهنم دب الو «حئابذلا يف هاب ام ىلع «ةاكذلا لهأ نم

 اذكف «ًارايتخا "ةاكذلا لهأ نم امهنأل ؛يدوهيلاو «ينارصنلا فالخب

 .ًارارطضا ةاكذلا لهأ نم

 زیح نع هجر خپ ملو «هلخي ملو «هباصأف ءاديص ئمر نّمو) :لاق

 دقو دخلا وه هنأل ؛(لكؤيو «ىناثلل وهف : هّلَبقف رخآ هامرف ءعانتمالا

 ."”«(هذخأ نمل :ديصلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 .باتكلا لهأ نم :خسُت يفو )١(

 هل دجأ مل :105/7 ةياردلا يفو «بيرغ ١48/5: ةيارلا بصن يف لاق ()

 اذه ركذ اهيف ةياكح «نودمح نبال ««ةيبدألا ةركذتلا» نع ىعليزلا لقن دقو ءًالصأ
 !؟اهيف ام ةصقلا يفو ءرجح نبا ظفاخلا لاق امك 0 ةياكح يهو «ثيدحلا

 لئاسم رخآ يف مّدقت اميف ثيدحلا اذه ركذ ينانيغرملا فلؤملا نأ ئلإ انه هبنأو

 نباو يعليزلا هجّرخي ملو «ثيدح هنأب حّرصي ملو «فرصلا لبق ملسلا رخآ يف ةروثنم
 8٠/1١١. ةيانبلا يف ينيعلا الو «رجح



 . لكۇي ملو «لوألل وهف : هلئتف . ىناثلا هامرف ءهنخثأ لوألا ناك نإو

 نم هيف يقب هنأ الإ «ليصلا هنم شيعي ال لاحب لوألا يمرلا ناك نإو
 لوق ئلعف : هود وأ ًاموي شيعي ناك نأب ‹حبذلا دعب نوكي امم ٌرثكأ ةايحلا

 . يناثلا يمرلاب مرحي ال : هللا همحر فسوي يبأ

 ملو «لوألل وهف :هّلَدقف «يناثلا هامرف ءهنخثأ لوألا ناك نإو) :لاق

 ةاكذ ىلع ةردقلل ؛ٍةاكذب سيل وهو «يناثلاب توملا لامتحال ؛(َلكؤُي

 .لوألا هجولا فالخب «رايتخالا

 نوكي لئنيح هنأل ؛ديصلا هنم وجني لاحب لوألا يملا ناك اذإ اذهو
 1 .يناثلا يمرلا ىلإ ًافاضم توملا

 ةايحلا نم هيف ئقبت بت ال ناب «ديصلا هنم مَلسَي ال لاحب لوألا ناك اذإ اما

 ال توملا نأل 1 :هسأر نابأ اذإ امك «حوبذملا يف ئقبي ام ردقب الإ

 .ةلزنمب همدعو هدوجو نأل ؛ يناثلا يمرلا ىلإ فاضي

 هيف يقب هنأ الإ ءديصلا هنم شيعي ال لاحب لوألا يمرلا ناك نإو) :لاق

 ىلعف :هلود وأ اموی شيعي ناك ناب يذلا دخن دک امم ٌرثكأ ةايحلا نم

 نم ٌَردقلا اذه نأل ؛(يناثلا يمرلاب مرحي ال :هللا همحر فسوي يبأ لوق

 .هدنع اهب ةربع ال ةايحلا

 .ىلوألا ةيمرلا :خسُت يفو )١(

 .لوق سايق :خسُت يفو (۲)



 1۷ يمّرلا يف لصف

 وو م

 . مرحي ' : هللا همحر دمحم دنعو

 . هثحارج هتصق ام ريغ «لوألل هتميقل ماض ىناثلاو

 ٌربتعم ةايحلا نم ّردقلا اذه نأل ؛(مّرحَي :هللا همحر دمحم دنعو)

 .هبهذم نم فرع ام ىلع «هدنع

 هنم لسي لاحب لوألا ناك اذإ اميف باوجلاو «هيف باوجلا راصف

 الا

 هنأل ؛(هثحارج هّتصقت ام ريغ «لوألل هتميقل ٌنِياض يناثلاو) :لاق

 ٌصوُقْنم وهو «نِخئملا يمرلاب كلم هنأل ؛هل ًاكولمم ًاديص فلتأ يمرلاب

 .فالتولا موي ُربِتعُت هفّلتملا ةميقو « هتحارجب

 ناك نأب «يناثلاب لصح لتقلا نأ َمِلْع اذإ هّليوأت :هنع هللا يضر لاق
 ؛هنم ديصلا مسي ال لاحب يناثلاو «هنم ديصلا ماسي نأ زوجي ۽ لاحب لوألا

 ًاصوقتم «لوألل ًاكولمم ًاناويح لت دقو « يناثلا لإ ًافاضم هلك تقلا نوكيل

 .اضيرم دبع لتق اذإ امك المك هئمضُي الف «ةحارجلاب

 يف لاق :ئردُي ال وأ «نّْيتحارجلا نم لّصَح توملا نأ َمِلَع نإو

 هتميق فصن نمضي مث « هتحارج هْنَصَقَن ام يناثلا نمضي : (تادايزلا»

 .هوحل ٍةميق فصن نمضي مث «نّيّتحا رجب ًاحورجم

 ةيانبلا يف ةنمضملا ةيادهلا يف كلذكو «ةيطخلا خسنلا لك يف :ملسي :اذكه (1)
 .ملسي ال :ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف ءاجو ٠٥



 يمّرلا يف لصف ۸

 .همحل لكؤُي ال امو «ناويحلا نم هّمحل لكي ام دايطصا ٌروجيو

 ام مضيف «هصَقَت دقو «ريغلل ار اوچ حرج هنألف :لوألا امأ

 .الوأ هصقت

 هّفصن ًاَفِلْتُم وه نوكيف «نْيتحارجلاب لّصَح توملا نألف :يناثلا امأو

 ئلوألا نأل ؛نْيَتحارجلاب ًاحورجم هتميق فصن ٌنمضّيف «هريغ كولمم وهو
 انا اش ولف: ا و تاک

 الول رايتخالا ةاكذب لحي لاحب راص لوألا يمرلاب نلف :ثلاثلا امأو
 الف YT تلا نه هيلع يل يناثلا يمرلاب اذهف «يناثلا يمر

 .هيف محللا نامض لخدف ءةرم هّئِمَض هنأل ؛"”رخآلا فصنلا نمضي

 اميف باوجلاك :ةحابإلا مكُح يف باوجلاف :ًايناث لوألا هامر ناك نإو
 «هنخثأف « "ليج ولف ىلع ًاديص ئمر اذإ امك ٌريصيو «هريغ يمارلا ناك اذإ

 .اذه اذك «مرحم يناثلا نأل ؛لِحَي ال :هلزنأف ءًايناث هامر مث

 لوي ا امو فاران كحل كوز ام. ةانطضا روجيو)ل لا

 .محللا لوكأمب صتخي ال ديصلاو ءاَنْوَلَت ام قالطإل .(هّمحل

 :"”مهلئاق لاق

 .ناويحلا فصن ةميق يأ )١(

 .لبجلا ئلعأ يأ (۲)

 يأ «م ٠٠١ ةنس يفوت «ةيلهاجلا ءارعش نم «يسبعلا دادش نب ةرتنع وه (۳)
 .ةنس 77 وحنب ةرجهلا لبق



 هو و هما وأا و و وأو واو او هو واو د واو و اه هده ده دقو هله هاهو هاه ٠و و اه وده هو ولو ه واه ¢ هاه

 لاطبألا يِدْيِصف تيكر اذإو أبلاعثو ٌبنارأ كولملا يص
 عافدتسال وأ «هشير وأ «هرعش وأ ول عافتنالل ببس هديص نألو

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «عورشم كلذ لكو ‹ریزنخلاک رش

 د6 د ¢ د



 نْهّرلا باتك 1ث

 نّهّرلا باتك

 . ضْبقلاب ميو «لوبقلاو باجيإلاب ٌدِقعنَي نْهَرلا

 نهرا باتك

 .ناك ببس ياب ءيشلا سبح :ةغل هَرلا :لاق

 «نهرلا نم هؤافيتسا ركمُي «قحب ًاسوبحم ءيشلا لج :ةعيرشلا يفو

 .نويدلاك
IOS ١ 8 3 59  

 .۲۸۳/ةرقبلا .( ةَصوبَعَم نلهرف » :ئلاعت هلوقل ؛عورشم وهو

 هتهرو ءاماعط يدوهي نم ئرتشا مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور امبو
 D7) ( ىلإ

 . هعرد هب

 .عامجإلا كلذ ىلع دقعنا دقو

 «بوجولا فرط يف ةقيثولاب ٌربتعُيف « ءافيتسالا بناجل ٍةقيث ةقيث كو دق هنألو

 .(ضبقلاب ميو «لوبقلاو باجيإلاب دفعني ْنْهَرلا) :لاق

 ۲٠۷/٠١. ةيانبلا .ماعطلا ةميقب يأ : 51 ا

 )۲٤۳۹(« هجام نبا ننس «حيحص نسح : 07 )1١5١8( يذمرتلا نئس قفز

 /۳٠۸. 5 ةيارلا بصن رظنيو



 ۷۱ نهرلا باتك

 عربتملاب ميف ءعّربت دقع هنأل ؛هدّرجمب باجيإلا :نكرلا :"اولاق
 .ئلاعت هللا ءاش نإ هنن ام ىلع «موزللا طْرَش ضبقلاو ؛ةقدصلاو ةبهلاك

 نم لاملاب صتخي هنأل ؛دقعلا سفنب مزلي :هللا همحر كلام لاقو
 .عيبلاك راصف «نيبناجلا

 .ةلافكلا هبشأف «ةقيثو دقع هنألو

 ُدارُي :ءازجلا لَم يف ءافلا فرحب نورقملا ٌردصملاو ءهانوكَت ام :انلو
 .رمألا هب

 ئيش نهترملا ىلع هتلباقمب ٌبجوتسي ال َنهارلا نأ امِل ؟ عّربت لقع هنألو
 .ضبقلاب كلذو «ةيصولا يف امك «هئاضمإ نم دب الف «هيلع ٌربجي ال اذهلو

 «عورشم رلقع مكحب ضف هنأل ؛ةياورلا رهاظ يف «ةيلختلاب هيف ىك مث
 .عيبملا ضْبَق هبشأف

 هنأل ؛لقّتلاب الإ لؤقنملا يف تبثي ال هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .بصغلا ةلزنمب «ءادتبا نامضلل بجوم ضب

 سيلو «يرتشملا ىلإ عئابلا نم نامضلل لقان هنأل ؛ءارشلا فالخب

 .حصأ لوألاو «ءادتبا بجومب

 )١( ةيانبلا .ةيفنحلا خياشم ضعب يأ 16 /7١9.

 ) )۲هريقلتل لا ص۱۲۹٣.



 نهّرلا باتك ۷۲

 . نهرلا نع عجر ءاش نإو هّمَّلَس ءاش نإ : رايخلاب نهارلاف : اغبقي مل امو

 .هنامض يف لَحَد : هضبقف «هيلإ همّلس اذإو

 ؛(هيف دقعلا مت :ًازيمتم ءاغرفم ءازوحم نهترملا هضبق اذإو) :لاق
 .دقعلا مزلف «هلامكب ضبقلا دوجول

 رص را رار و 0 ت

 نع عجر ءاش نإو ءهملس ءاش نإ :رايخلاب نهارلاف : هضيفي مل امو)

 .هّلْبَق لصحي ال ٌدوصقملا ذإ «ضبقلاب موزللا نآ انركذ اّمِل ؛(نهرلا

 .(هنامض ىف لحد :هضّبقف «هيلإ هملس اذإو) :لاق
 ل 5

 نم و م الو «هدي ىف ةنامأ وه : هللا همحر © عفاشلا لاقو

 اهلاق ء«رهرلا "ىلعي ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛هكالهب نيّدلا

 غ هيلعو ف هبحاصلا» ثالث

 دا ان ويقف قال :هانعمو : لاق

 كالهب ًارابتعا ؛ُنْيَدلا طقسي ال :هكالهبف ءنْيَدلاب ةقشو َنهرلا نألو

 ٌداضُي كالهلاب طوقسلاو «ةنايصلا نعم ُدادزي ةقيثولا دعب نأل اذهو ءكّصلا

 .ةنايصلا اض وهو ‹كالهلا ضّرَعب ٌريصي هب ىحلا ذإ «دقعلا هاضتقا ام

 )١( ريبكلا يواحلا 705/5.

 .سبحي ال يأ (۲)

 دانسإ اذه :لاقو «(5971) ينطقرادلا ننس :(0915) نابح نبا حيحص (۳)

 .1//701 ةياردلا «11/.50!/ رينملا ردبلا رظنيو «ها .لصتم سح



 . و او و هو اه واو او .٠ هواه هو GGG HCG هد واو هو دو اهوا. هو واه هو هاه ده ههه

 نهرلا سَرف قف ام دعب نهترملل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :انلو
 لح بهذ :هدنع

 هانعم ««هيف امب وهف :نهرلا َيِمَع اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 .”رهرلا كله ام دعب نهرلا ةميق تهبتشا اذإ :اولاق ام ىلع

 «نومضم َنهرلا نأ لع مهنع هللا يضر نيعباتلاو ةباحصلا ٌءامجإو
 .هل قرح :ةنامألاب لوقلاو «"”هتيفيك يف مهفالتخا عم

 اولا ام ىلع .«"رهرلا َقَلْعَي ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب دارملاو

 يخركلا رد اذك «""”هل ًاكولمم َريصي ناب 6 «*”يلكلا سابتحالا
 “للا نع هللا همحر

 بصن يف يعليزلا هازعو ٤۱/١ يقهيبلا ننس ٠١٠/٤ راثآلا يناعم حرش )١(

 «(۲۲۷۸۵) ةبيش ىبأ نبا فنصمو ء(۱۸۸) دواد ىبأ ليسارم لإ ۳۲۱/٤ ةيارلا

 نصف ناطقا نإ و سوط وقر :هماكحأ يف قحلا ديف اقف لاقو
 ها .«اقودص ناك نإو طلغلا ريثك فيعض :ريبزلا نب هللا دبع نب تباث نبا

 ۲٥۷/۲. ةياردلا «(۱۸۹) دواد يبأل ليسارملا (؟)

 .كلذ دجأ مل :708/57 ةياردلا يف لاق (؟)

 .عامجإلل يأ )٤(

 0 ل

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :نكمتلا :ظفل (0

 .نهترملل يأ (۷)

 .16//711 ةيانبلا .هللا مهمحر امهريغو ميهاربإو سواط لثم (8)



 وه 6. 6 ع و. ها وأو هواه يو هو وه واهو GCG واو ا «ه ههه هه ههه واه واه هه هاو هلو هه هاه

 نأل ؛سْبحلاو ديلا كلي "وهو «ءافيتسالا دي :نهترملل تباثلا نألو
 0 د وم

 .مئادلا سبحلا نع 'ىبني نهرلا

 .۳۸/ رثدملا .( تیر تبان ںیفت لک  :یلاعت هللا لاق ے س یر هم ر ۱ 0 «
(O iva ie 

 مهلئاق لاقو 4

 “قلع دق ْنهرلا ئسمأف عادولا موي هل َكاكف ال نهرب كثقرافو

 .©©ءابنإلا قفَو ىلع ظافلألا ئلع ُفطعنت ةيعرشلا ٌماكحألاو

 .نهرلا نم هقح ءافيتسا يأ (۱)

 .ءافيتسالا دي يأ (۲)

 .ةسوبحم يأ (۳)

 ريهز ناويد رظني ۰۲۱۸/۱١ ةيانبلا يف امك «یملس يبأ نب ريهز رعش نم )٤(

 .77” ص (ئيحي نب دمحأ بلعثل هحرش عم) «ئملس يب نب

 ءارعاش هوبأ ناكو «مالسإلا كردي ملو «ةيلهاجلا يف ءارعشلا ميكح وه ريهزو

 يذلا وه اذه بعكو «نيرعاش نايباحص ريجبو بعك هانباو «ةرعاش ءاسنخلا هتخأو

 لبق ١ ةنس ريهز يفوت «(داعس تناب) :ةديصقب ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر حدم

 باسنأ ةرهمج يف مزح نباو 171/١« ءارعشلاو رعشلا يف ةبيتق نبا هل مجرت «ةرجهلا

 .07/1 مالعألا يف يلكرزلاو ٠٠۲٠ص برعلا

 ال هجو ىلع اهدنع هلق سبتحاو «عادولا موي هّبلق ةسوبحملا تنهترا يأ (5)
 .هكاكف نكمي

 ةقباطم ىلع عرشلا دورو لصألا ينعي «ةيوغللا يناعملا نع رابخألا يأ )١(

 .ًامئاد نيدلاب سبحلا بجوي نهرلا نأ ىلع لدت يهو «ةيوغللا ةقيقحلا



 Vo نهرلا باتک

 ٠.6 ها و ماهو هو و و ده هو هاه هو هاه هه هاه هلو و هلو هاه واو ده OGG SS ههه

 تللذؤ ةا رم تركت نأ وهو :ءافشنالا تاجل ةو ةهرلا ناو
 نهترملا دوحج ةفاخم ؛دوحجلا نم ُنمألا عقيل ؛ سّبحلاو ديلا كلوب هل باث

 ؛نْيَّدلا ءاضق ىلإ "”عراستيف ءهب عافتنالا نع ًازجاع نوكيلو «نهرلا

 .هرجضل وأ ‹هتجاحل

 ولف ‹كالهلاب رّرقت 5 دقو هجو نم ء ءافيتسالا تبثي :كلذك ناك اذإو

 .ابرلا ىلإ يدؤي :ًايناث هافوتسا

 و و
 الف «نهارلا ىلع درلاب ءافيتسالا اذه ضقني هنأل ؛مايقلا ٍةلاح فالخب

 .رركتي

 وص و 5 0 5 ١ .٠

 وصتي ال هنأل ؛هنودب يقابلا ءافيتسا ىلإ هجو الو
 و

 نوهرملا ٌةقفن تناك ئتح ةنامأف :نيعلا امأ «ةيلاملاب عقي ءافيتسالاو
 .هتامم دعب هئفكو «هتايح يف نهارلا ئلع

 نأل ؛نهترملا هارتشا اذإ ءارشلا ٍضْبَق نع بوني ال نهرلا ّضِْبَف اذكو

 ا ا ا و

 .ةلاوحلا ىف امك «هتارورض نم ةمذلا

 تابثإب هنْيدب ًاسْبتحم نهرلا ةروريص نهرلا مكح اندنع نأ :لصاحلاف

 .نهارلا يأ )١(



 نُمّرلا باتك ۷٦

o و 2 

 00 هك 2 .0)
 علا نيعلاب ني يذلا : هدكنعو

 انئيب اهيف فآتخىلا لئاسملا نم يدع نيلصألا نيڏه لع جرځیف

 :ةلمج «ىهتنملا ةيافك» ىف اهاندَّدع «هنیبو

 وهو «هبجوم توفي هنأل ؛عافتنالل دادرتسالا نع ٌعونمم َنهارلا نأ :اهنم

 رك يدل
 وسم و

 «عيبلل هّنيعت وهو 2 ”هّبجوم يفاني ال هنأل ؛“ 'هنم عمي ال :“

 .ئلاعت هللا ءاش نإ لئاسملا ءانثأ يف 0 8

 لی توبث ® نأل وت نيدب الإ | نهرلا م حمي الو) :لاق

 ."”ةلطاب عقيف «ًالطاع وک هّئودف ترجو لا اف ءافيضمالاو «ءافيتسالا

 ةنومضملا نايعألاب نهرلا :ظفللا اذه ىلع لخديو :هنع هللا يضر لاق

 .نيد الو اهب ٌنهرلا حصي هنإف ءاهسفنأب

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلا دنع يأ )١(

 .نهرلا نيع يأ (۲)

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلا يأ (۳)

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلا دنع يأ (5)

 د نهارلا عنمي ال يأ )٥(

 نهرلا دقع بجوم يأ (5)

 .ه ۱۳ خيراتب يدعس ةخسن يف ةتبثم :ًالطاب عقيف «ًالطاع نوكي هنودف : :ةلمج (۷)



 VY نْمّرلا باتك

 7 د ّ 0-3 7 5

 .نيدلا نمو هتميق نم لقألاب نومضم وهو
 2 ا و 5 هك ضي +4«

 ايفوتسم نهئرملا راص : ءاوس نيدلاو هثميقو «نهترملا راي يف َكَلَه اذإف
 . هنيدل

 . ةنامأ لضفلاف : َرثكأ نهرلا ةميق تناك نإو

 غلا درؤ. + ةميقلا وه ايف لصالا بجرملا لا نا ك

 .هللا مهمحر خياشملا ٌرثكأ هيلع ام ىلع «صّلْخَم
 2 و و 2 002 ٠

 لعب الإ ةميقلا بجت ال ناك نئلو 7 ةلافكلا حصت اذهلو ید رهو

 .قباسلا ضبقلاب كالهلا دنع بجت هنكلو «كالهلا
 f و 5 5 5

 ءهيوجو ببس ٍدوجو دعب انهر نوكيف «ضبقلا موي هتميق ربتعت اذهلو
 . و و

 فالخب «هكالهب هب ةدّيقملا ةلاوحلا لطبت ال اذهلو «ةلافكلا ىف امك «ٌحصيف

 .ةعيدولا

 o و 5 ل 7

 .نيدلا نمو هتميق نم لقألاب نومضم وهو) :لاق
 م ا ل ملح

 ايفوتسم نهّترملا راص :ءاوس نيدلاو هتميقو «نهترملا ري يف كله اذإف
 .هنيدل

 ردقب :نومضملا نأل ؛(ةنامأ لضفلاف :رثكأ نهرلا ةميق تناك نإو
 .نيدلا ردقب كلذو «ءافيتسالا هب عقي ام 1 0 0. 3 7 -

 .هب :خسُت يفو .اهسفنأب ةنومضملا نايعألاب يأ )١(

 .هدي ىف ةنامأ :١17ص يدتبملا ةيادب يفو (۲)



 نُمّرلا باتك ۷۸

 . لضفلاب نهترملا َمَجَرو «هردقب ٍنْيَدلا نم طقس : لقأ تناك نإو ت رر ر 4 6 7 5 .٠ ٠

 نهترملا عَجَرو ءهردقب ٍنْيَدلا نم طقس :لقأ تناك نإو) :لاق
 .ةيلاملا ردقب ءافيتسالا نأل ؛(لضفلاب

 نهرلا كله ول ئتح «ةميقلاب نومضم نهرلا :هللا همحر ٌرفز لاقو
 ىلع نهارلا َمَجَر :فلأ نيدلاو ءةئامسمخو فلأ "نهر موي هتميقو

 .ةئامسمخب نهترملا
 "'«نهرلا يف لضفلا نادارتي» :لاق هنأ هنع هللا يضر يلع ثيدح :هل

 شم نورك 4 وم اکل ؛ةنوهرم نيدلا ىلع ةدايزلا نألو

 .نيدلا ردقب ًارابتعا

 .امهنع هللا يضر ""دوعسم نب هللا دبعو «رمع نع يوُرَم انبهذمو

 «ئفوتسملا ردقلاب الإ نامضلا بجوت الف «ءافيتسالا لي نهترملا دي نألو

 لصألا سبح عانتما ة ةزورتق ؛هب و ةدايزلاو «ءافيتسالا ةقيقح ٍةقيقح يف امك

 .نامضلا قح يف ةرورض هلو ءاهنودب

 .عيبلا ””ةلاح : “ىو اميف ٌدارتلاب ٌدارملاو

 .نهرلا موي :خسُن يفو )١(

 يقهيبلا ننس )0٥۹٠١(« راثآلا يناعم حرش «(717145) ةبيش يبأ نب فنصم (۲)

TT 117:سقف  

 .7508/57 ةياردلا رظني (۳)

 .هللا همحر رفز يأ (6)

 .ةلاح :بصنلاب خست يف تطبضو )٥(



 ۷۹ نهرلا باتك

 .هب هسبحيو «هنيدب نهارلا بِلاطُي نأ نهترمللو
 . نهرلا راضحإب ُرَمْوي : هتي نهترملا بَل اذإو

 .ًالّوأ هيلإ نيدلا ميلستب نهارلا َرِمَأ : هرضحأ اذإو

 امم ْنهرلا ناك نإ : هيف ٌدقعلا عَقو يذلا ٍدلبلا ريغ يف نْيّدلاب بلاط نإو

 .باوجلا كلذكف : ةنْوُم الو هل َلْمَحال

 .«لضفلا يف ٌنيمأ نهترملا» :لاق هنأ هنع هللا يضر "'هنع يور هنإف

 قاب هّقح نأل ؛(هب هّسبحیو «هنیدب نهارلا بلاطي نأ نهترمللو) :لاق

 1 سيحلاو ةبلاطملا هب تتم الف «ةنايصلا داي نهرلاو ءنهرلا دعب

 اميف ليصفتلا ئلع هاّنّيِب امك «هّسيحَي :يضاقلا دنع هلم َرَهَظ اذإف ؛ملظلا

 .مدقت

 َضْبَق نأل ؛(نهرلا راضحإب رمو :هتيد نهترملا ّبَلَط اذإو) :لاق

 هنأل ؛ءافيتسالا ودي مايق عم هلام ضبقي نأ ٌدوجي الف «ءافيتسا ِضْبَق نهرلا

 .لوتحُم وهو «نهترملا راي يف كالهلا رابتعا ئلع ءافيتسالا ٌرركتي

 ءهّقَح َنّيعتيل ؛(ًالّوأ هيلإ نيدلا ميلستب نهارلا َرِمُأ :هرضحأ اذإو) :لاق
 «نمثلاو 'عيبملا ميلست يف امك «ةيوستلل ًاقيقحت ؛نهارلا قح َنْيعت امك

 .ًالّأ نمثلا مل مث «عيبملا ٌرضحُي
 ناك نإ :هيف دقعلا عقو يذلا دلبلا ريغ يف نّيّدلاب هّبلاط نإو) :لاق

 يف اهلك نكامألا نأل ؛(باوجلا كلذكف :ةنوُم الو هل َلْمَّح ال امم نهرلا

 )١( ةيانبلا .هنع هللا يضر ىلع نع يأ 776/1١68.



 .نهرلا ٌراضحإ فلكي الو «هئيد يفوتسي : ةنْوُمو لْمَح هل ناك نإو
 .زاج : ٍةئيسن وأ راقنب هعابف «نوهرملا عيب ىلع َلْدَعلا ٌنهارلا طّلَس ولو

 . نهرلا راضحإ نه هئرملا فلكي ال : نيدلاب نهترملا بلاط ولف

 .نمثلا ضبقي ملو «هعابف «هعيبب نهترملا َرَمَأ اذإ اذكو

 .لدبملا ْماقَم لدبلا مايقل راض فلكر فق ولو

 نایب طرتشُي ال اذهلو ؛ةنُّمو لْمَح هل سيل اميف دحاو ناكمك :ميلستلا قح

 .عامجإلاب «ملسلا باب يف هيف ءافيإلا ناكم

 ؛ (نهرلا ا اک الو «هتید يفوتسي ةو لمح هل ناك نإو)»

 ِناكم نم لقنلا ال «ةيلختلا ئنعمب «ٌيلستلا هيلع بجاولاو لق اذه نأل
 .همزتلي ملو «ررضلا دان هب ررضتي هنأل ؛ناكم ىلإ

 :ةئيسن وأ رلقنب هعابف «نوهرملا عيب ىلع َلْدَعلا نهارلا طاس ولو) :لاق
 .رمألا قالطإل ؟ (زاج

 ؛(نهرلا راضحإ ُنهّترملا فلكي ال :نّيددلاب نهترملا بلاط ولف) :لاق
 ١ .راضحإلا ىلع هل ةرذق ال هنأل

 هنأل ؟(نمثلا ضبقي ملو «هعابف «هعيبب نهترملا َرَّمُأ اذإ اذكو) :لاق

 .نيد وهو هتهر نهارلا نأك راصف «نهارلا رمأب عيبلاب ًائيد راص

 نأ الإ ؛(لدبُملا ماقم لدبلا مايقل ؛هراضحإ فاك :هَضَبَق ولو) :لاق

 قوقحلا عجرتف دقاعلا وه هنأل ؛نهترملا وه نمثلا ضبق ئلوتي يذلا
 مين رمل :نيدلا لك ءافيتسال نهرلا ”ايشحإ فلكي امكو ءهيلإ

 .كالهلا لامتحال ؛لَح دق



 ۸۱ نهرا باتك

 ءاج مث ١ لعفف .هريغ هعدوي نأ رمو .لدعلا دي ىلع نهرلا عضو ولو
 :نهرلا راضحإ فلكي ال : ةئيد بلطي نهترملا

 ريج :وه نمل يردأ الو «ٌنالف ينَعَدوأ :لوقي ُنهرلا هدي يف يذلاو ءهتيد نهترملا بَّلّطو «باغو «هلايع يف نم دي يف لدَعلا هََضَو ولو
 ش .نيدلا ءاضق ىلع ٌنهارلا

 .وه نيأ ْىَردُي الو ءنهرلاب لدَعلا باغ اذإ كلذكو

 .نيعلا مام همايقل ؛نيدلا ءافيتسال ؛هراضحإب موي :نمثلا ضَبق اذإ مث

 ةميقلاب يرضق ئتح ءأطخ َنهرلا دبعلا لجر َلَتَق اذإ ام فالخب اذهو

 ريفحي ىتح نيدلا ءاضق ىلع نهارلا ربجي مل :نينس ثالث يف هتلقاع ىلع

 ال امك ءاهّلك راضحإ نم دب الف «نهرلا نع ٌفّلَخ ةميقلا نأل ؛ةميقلا لك

 راص :مدقت اميفو «هلعفب :ةميق تراص امو «نهرلا نيع لك راضحإ نم دب
 .اقرتفا اذهلف «نهارلا لعفب ًانيد

 «لعفف «هريغ هَعِدوُي نأ َرَمَأو «لذعلا دي ىلع نهرلا عضو ولو) :لاق
 نمتؤُي مل هنأل ؛(نهرلا راضحإ فلكي ال :هتيد بلطي نهترملا ءاج مث
 .هتردق يف هميلست نكي ملف «هريغ رلي ىلع عضو ثيح «هیلع

 نهترملا ّبّلَطو «باغو «هلايع يف نم دي يف لدعلا هعّضَو ولو) :لاق
 ٌربجي :وه نمل يردأ الو «نالف يعدو :لوقي نهرلا هدي يف يذلاو ‹ هتد

 مل هنأل ؛نهترملا ىلع سيل نهرلا راضحإ نأل ؛(نيدلا ءاضق ئلع ٌنهارلا

 هَ 4 »
4 

 .انلق امل ؛(وه نيأ ْئَردُي الو «نهرلاب لدعلا باغ اذإ كلذكو) :لاق



 نْهّرلا باتك ۸۲

 عجري مل : يلام وه : لاقو ی لول هَعَدْوَأ يذلا نأ ولو

 . انهر هوك تبي تح ءيشب نهارلا ئلع نهترملا
 نبدا هيض زتح عيلا نم هلي نأ هيلع سيل : هدي يف نهرلا ناك نإو

 . ةيقبلا يفوتسي ئتح نهرلا لك سبح نأ هلف : ضعبلا هاضق ولو

 هيلإ ّنهرلا ِمّلَس : هل ليق : َنيدلا هاضق اذإف

 .هاضق ام نهارلا درتسا : ميلستلا لبق َكَلَم ولف

 مل :يلام وه :لاقو ا هعَدوأ يذلا نأ ولو) :لاق

 َدَحَج ال هنأل ؛(انهر هئوك تبي ىتح ءيشب نهارلا ىلع نهترملا عجري

 «نيدلا ءافيتسا قَقحتيف د ىلع ئوّتلاو «لاملا يوت دقف :نهرلا
 .هب ةبلاطملا ”كلمي الف

 هّيضقي ىتح عيبلا نم هتكمُب نأ هيلع سيل :هدي يف ٌنهرلا ناك نإو) :لاق
 .هاّنيب ام ىلع «نيدلا يضقي نأ ىلإ مئادلا سْبَحلا هَّمكح نأل ؛(نيدلا

 يفوتسي ئتح نهرلا لك سبحَي نأ هلف و :لاق
 .عيبملا سبب ًارابتعا ؛(ةيقبلا

 نم عناملا لاز هنأل ؛(هيلإ نهرلا مَّلس :هل ليق :نيدلا هاضق اذإف) :لاق

 .هقحتسم ىلإ قحلا لوصول «ميلستلا

 راص هنأل ؛(هاضق ام نهارلا ًدرتسا :ميلستلا لبق كّلَه ولف) :لاق

 .لدعلا :مضلاب ةديدع خسن يف تطبضو )١(



 4 نهرا باتك

 هبي وأ ءَنْيَدلا ضبقي مل ام هّسْبَح هل :ّنهرلا اخسافت ول كلذكو

 . خسفلا ِهْجَو ىلع نهارلا ىلع ٌدرلاب الإ نهرلا لطبي الو
 .نيدلاب ءافو هب ناك اذإ ُنْيَدلا طقس : هدي يف َكّلَه ولو

 الو «ئنكس الو ءمادختساب ال «نهرلاب عفتني نأ نهترملل سیلو
 .كلاملا هل نَّدأي نأ الإ ءِسْب

 . ريويو ءرجاوي نأ هل سیلو «نهارلا نم طيلستب الإ عيبي نأ هل سیلو

 ءءافيتسا دعب ءافيتسا يناثلا ناكف «قباسلا ضبقلاب كالهلا دنع ًايفوتسم

a ْ 
 وأ ءَنْيَدلا ضبقي مل ام هسْبح هل :نهرلا اخسافت ول كلذكو) :لاق

 ئقبي هنأل ؛(خسفلا هجو ىلع نهارلا ىلع ٌدرلاب الإ نهرلا لطبي الو «هئريب
 َ دلو قمل وير اع ارم

 ءاقبل ؟(نيدلاب ءافو هب ناك اذإ ْنْيَدلا طقس :هدي يف كله ولو) :لاق

 .نهرلا

 [: نهرلاب عافتنالا مكح]

 «ىنكس الو ءمادختساب ال «نهرلاب عفتني نأ نهترملل سيلو) :لاق
 .عافتنالا نود ءِسْبَحلا ىح هل نأل ؛(كلاملا هل َنّدأي نأ الإ سا الو

 ءرجاؤي نأ هل سيلو «نهارلا نم رطيلستب الإ عيبي نأ هل سيلو) :لاق

 «هيلع هريغ طيلست كمي الف ءهسفنب عافتنالا ةيالو هل سيل هنأل ؛(ريُِيو

 .يدعتلاب نهرلا قع لطب الو ءًايدعتم ناك :َلَعَف نإف



 نْهّرلا باتك م

 يف يذلا همداخو «هدلوو «هتجوزو ءهسفنب نهرلا ظفحي نأ نهترمللو

 .نِمَض : هَعَدْوَأ وأ «هلايِع يف نم ريغب هَظِفَح نإو
 .هتميق عيمجب بصغلا نامض هَّنَِض : نهرلا يف نهترملا ئّدعت اذإو

 .نماض وهف : هرصْئِخ يف هلعجف ءًامّئاخ همر ولو

 .هيف امب ًانهر ناك : عباصألا ةيقب يف هّلَعَج ولو

 همداخو ءهدلوو «هتجوزو «هسفنب نهرلا ظَفحَي نأ نهترمللو) :لاق

 7 .«هلايع يف يذلا

 نأل اذهو ءًاضيأ هِلايع يف ٌدلولا نوكي نأ :هانعم :هنع هللا يضر لاق

 .ةعيدولاك راصف «هدي يف ةنامأ هّئيع

 .(نوض :هَعَدْوُأ وأ «هلايع يف نّم ريغب هظِفَح نإو) :لاق

 هلئالدب كلذ عيمج انب دقو ءيفالخلا ىلع وهف ؟يناثلا نمضي لهو

 .ةعيدولا ف

 عيمجب بصغلا نامض هّئوَّض :نهرلا يف نهترملا ئّدعت اذإو) :لاق

 .يدعتلاب ْنَمضُت تانامألاو «ةنامأ نيدلا رادقم ىلع ةدايزلا نأل ؛(هتميق

 دعتم هنأل ؛(نماض وهف :هرصنخ يف هلعجف ءامتاخ هتهر ولو) :لاق

 .ظفحلاب نذإلا امنإو «هيف نوذأم ريغ هنأل ؛ لامعتسالاب

 .ةفلتخم هيف ةداعلا نأل ؛ءاوس :كلذ يف ئرسيلاو ئنميلاو

 سلي ال هنأل ؟(هيف امب ًانهر ناك :عباصألا ةيقب يف هّلعج ولو) :لاق



 ۸0٥ نْمَّرلا باتك

 يف نوضو «ةثالثلا يف نمضي مل : اهَدّلقتف ثالث وأ نّيَمْيَس ههر ولو
 ا

 . نيفيسلا

 . نهترملا ىلع : نهرلا هيف ظَمحُي يذلا تيبلا ةرجأو

 .نهارلا ىلع : نهرلا ةقفنو «يعارلا ةرجأو «ظفاحلا ةرجأ كلذكو

 .ظفحلا باب نِم ناكف «ةداع كلذك

 .نِمَض :ًاداتعم ًاسْبَل هسي نإ ْناسَليَطلا اذكو

 .نمضي مل : هقتاع ىلع هعضو نإو
 «ةثالثلا يف نمضي مل :اهدّلقتف «ةثالث وأ نْيَمْس هتهر ولو) :لاق

 يف نيفسلا داقتب ناعجشلا نيب ترج ةداعلا نأل ؛(نّيفيسلا يف َنِمضو

 .ةثالثلا دلقتب رج ملو خلا

 :نيمئاخ سلب لّمجتَي نمم وه ناك نإ :مئاخ وف ًامئاخ سبا نإو

 .نمضي الف «ظفاح وهف :كلذب لّمجتُي ال ناك نإو نهض

 .نهترملا ىلع :نهرلا هيف ظفحي يذلا تيبلا ةرجأو) :لاق

 .(نهارلا ىلع :نهرلا ةقفنو «يعارلا ةرجأو ءظفاحلا ةرجأ كلذكو

 ؛نهارلا ىلع وهف :هتيقبتو نهرلا ةحلصمل هيلإ جاتحُي ام نأ أ :لصألاو
 كلذكو هلم ئلع ةيق ةيقاب نيعلا نأل ؛ نكي مل وأ لنضَف نهرلا يف ناك ءاوس

 ا هيد هوا امل هيلع و م نوكيا امل ر كان
 .هيرشمو هلكأم يف ةقفنلا لثم كلذو «ةعيدولا يف



 نْهَّرلا باتك 4

 .٠ 6 وة. و و هو اواو دو واو GGG هه هاه ده و واه واو ده اه هى هه ههه

 .ناويحلا ُفَلَع هنأل ؛"”هانعم يف :يعارلا ةرجأو

 يقسو «نهرلا الو رْيظ ةرجأو «قيقّرلا ةوسك :"”سنجلا اذه نمو

 و و و فا ياعرب ناقنتلا
 وهف :هنم ءزج ٌدرل وأ «نهترملا راي ىلإ هّدرل وأ ءهظفحل ناك ام لكو

 بجاو ظفحلاو «هل ٌقح كاسمإلا نأل ؛ظفاحلا ةرجأ لثم ءنهترملا ىلع

 .هيلع هّلدب نوكيف «هيلع
 .ةياورلا رهاظ يف اذهو «هيف نهرلا ظَفحُي يذلا تيبلا ةرجأ كلذكو

 ةلزنمب «نهارلا ىلع ىوأملا ءارك نأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .هتيقبت يف يعس هنأل ؟ ةقفنلا

 ىلإ ٌجاتحُم هنأل ؛نهترملا ئلع هنإف ءقبآلا لْعُج :مسقلا اذه نمو
 .همزليف «درلا ٍةنؤم نم تناكف «هدريل هل تناك يتلا ءافيتسالا ردي ةداعإ

 .ءاوس نيدلاو نهرلا ةميق تناك اذإ اذهو

 ردقب نهارلا ئلعو «نومضملا رْدَقب هيلعف :َرثكأ نهرلا ةميق تناك نإو
 1 ةدايزلا 5 هديو ديلا ةداعإل ٌدرلاو «هدي ا هنأل ؛هيلع ةدايزلا

 .كلاملا ىلع نوكي اذهلف ءاهيف عدوملاك وه ذإ «كلاملا

 .هتيقبتو نهرلا ةحلصمل جاتحي ام سنج نم يأ (؟)



 AY نهرلا باتك

 ةيانجلا نم ءادفلاو ‹ضارمألا از «حورقلاو حارجلا ةاوادمو

toمم ١ .٠ و 0 مو 5 0 ١ و  
 . ةصاخ نهارلا ىلع جارخلاو ءةنامألاو نومضملا ىلع مسقنت

 . نهترملا قح ىلع مّدقم جرْخَي اميف ٌرشعلاو

 . عوطتم وهف : هبحاص ىلع بجو امم امهدحأ هادأ امو
 .هيلع َعَجَر : يضاقلا رمأب رَخآلا ىلع بجي امم امهدحأ قفنأ امو م ص

 نهترملا ىلع ُبجت اهَّلك نإف «هانركذ يذلا تيبلا ةرجأ فالخب اذهو

 و ليحل يسن قلف تو0 + دقق نفر ف ناك نا
 ٌردقتيف .نامضلا لجأل هّمزلي امنإف ّلْعجلا امأف «هل تباث لكلا ىف سبحلا
 .قومضملا ردقب

 و

 هم دادا: نا مالا لاو «حورقلاو حارجلا ةاوادمو) :لاق

 ؛(ةصاخ نهارلا ىلع جارخلاو «ةنامألاو نومضملا ىلع مسقنت ةيانجلا

 .كلملا نوم نم هنأل

 الو «نيعلاب هقلعتل ؛(نهترملا قَح ىلع مدقم جرْخَي اميف ٌرشعلاو) :لاق

 .قاقحتسالا فالخب ءهكلم يفاني ال هّيوجو نأل ؛يقابلا يف نهرا لطبي

 .عوطتم وهف :هبحاص ىلع بجو امم امهدحأ هادآ امو) :لاق

 «(هيلع ْعَجَر :يضاقلا رمأب رخآلا ىلع بجي امم امهدحأ قفنأ امو

 ,ةماع ىضاقلا ةيالر نال هب أ هحاض ناک

 نإو ًارضاح هّبحاص ناك اذإ مجري ال هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 .يضاقلا رمأب ناك



A۸نْهَّرلا باتك  

 9٠ .٠ هاو و وأو م. م اوه. GGG GGG GCG GGG واو هاه هاه QA O هاه

 .ملعأ ئلاعت هللاو «"رجحلا

e *د د  # 

 .هيلع يلي :امهدنعو ‹رضاحلا ىلع يلي ال يضاقلا نأ :ةفينح ىبأ بهذمف )١(



 م44 باب

 باب

 زوجي ال امو «هب ناهترالاو «هئاهترا ٌروجي ام
 ومس وو

 . عاشملا نهر زوجي الو

 باب
 و

 زوجي ال امو «هب ناهترالاو «هناهترا زوجي ام

 ومس و

 (عتسلا نخر وجي الد: لاق

 وجي ؛ هللا همحتو ايعفاشلا لاقو

 :ناهجو هيف انلو

 ءءافيتسالا دي توبث :اندنع هنإف نهرا مك الع يي :امهدحأ

 .عاشملا وهو ثقعلا هلوانتي اميف روصتُي ال اذهو

 .عيبلل هنيعت وهو «هدنع مكحلا وه ام لّبقي عاشملا :"”هدنعو

 ًاضوبقم الإ عرش مل هنأل ؛ مئادلا سّبحلا وه نهرلا بجوم نأ : يناثلاو

 يذلا هجولا نم قاثيتسالا وهو ءهنم دوصقملا ىلإ رظنلاب وأ 2"”"صنلاب
 .سْبحلا قاقحتسا الإ هيلإ يضفي الو «ماودلاب قلعي كلذ لكو ءهاگیب

 )١( ريبكلا يواحلا ١5/5.

 ) )۲.هللا همحر يعفاشلا مامإلا دنع يأ

 .۲۸۳/ةرقبلا .€ ٌةَضْوُبَفَم نهر # :ێلاعت هلوق وهو (۳)



 زوجي ال امو «هب ناهترالاو .هئاهترا ٌروجي ام 54

 هده م ا. هم او و ماو هاه و هو اهو ا. هاهو هه واه و واه هه واه هه و او هاه وه هاو هاو اه اه هاه هواه

 ٌريصيف «ةأياهملا نم دب ال هنأل ؛ٌماودلا توفي :عاشملا يف هانزوج ولو

 .ال ًامويو ءًاموی كثنهر :لاق اذإ امك

 .اهّلمتحي ال امو «ةمسقلا لوتحي اميف وجي ال اذهلو
 ةبهلا يف مناملا نأل ؛ةمسقلا لمتحُي ال اميف زوجي ثيح «ةبهلا فالخب

 .مَّسقُي اميف وهو «ةمسقلا ةمارغ

 لي توبث :مكحلا انه اهو ههلَبقَي عاشملاو «كلملاف :ةبهلا مكح امأ

 .ةمسقلا لمتحي ال ناك نإو هّلبقي ال عاشملاو ءءافيتسالا

 لاخلا لغ قيال ف ى ورخ الو

 «نهرلا مكحب ًامويو «كلملا مكحب ًاموي كسي :يناثلا هجولا ئلعو

 .ال ًامويو ءاموي َنَمَر هنأك ٌريصيف

 .«لصألا» ةياور يف «نهرلا ءاقب نمي ٌةىراطلا ٌعويشلاو

 نم لهسأ ءاقبلا مكح نأل ؛عنمي ال هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .ةبهلا هبشأف «ءادتبالا مكح

 ءاقبلاو ءادتبالاف ءهيلإ مجري امو ءةّيَلَحَملا مدعل عانتمالا نأ :لوألا ُهجو

 لبقي عاشملا نأل ؛ةبهلا فالخب «حاكنلا باب يف ةيمَرْحّملاك ءءاوس هيف

 .كلملا وهو ءاهمكح

 3 ىلإ ةجاح الو ءهاّنيِب ام ىلع «ةمارغلا ىفنل :ءادتبالا ىف ضبقلا ٌرابتعاو
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 ۹۱ زوجي ال امو «هب ناهترالاو «هّئاهنرا ٌروجي ام

 ضرألا يف 2 الو .لخنلا نود ِلخنلا سوؤر ىلع ةرمث نهر الو

 .اهّئود «ضرألا يف ٍلخنلا ْنْهَر الو ءضرألا نود

 .رمثلا نود لخنلا وأ «عرزلا نود وأ «لخنلا نود ضرألا َنَمَر اذإ اذكو

 .زاج : اهعضاومب ليخنلا َّنَمَر ولو

 زوجي الو «ةبهلا ٍضعب يف ٌعوجرلا حصي ر اذهلو «ءاقبلا ةلاح يف هرابتعا

 .نهرلا ضعب يف رلقعلا سَ

 الو «لخنلا نود لخنلا سوؤر ئلع ٍةرمث نهر) زوجي (الو) :لاق

 نأل ؛(اهتود «ضرألا يف لخنلا ( نهر الو «ضرألا نود ضرألا يف ٍعْرَز

 ل ل ةقّلخ نوهرمب سيل امب لصتم نوهرملا
 لخنلا وأ «عرزلا نود وأ «لخنلا نود ضرألا َنَمَر اذإ اذكو) :لاق

 ناك اذإ نوهرملا نأ لصالا اصف «نّيقرطلاب ٌموقي لاصتالا نأل ؛(رمثلا نود

 .هدحو نوهرملا ضّْبَق نكمي ال هنأل ؛ْرجي مل :نوهرمب سيل امب ًالصتم

 نأل ؛ٌدئاج :رجشلا نودب ضرألا َنْهَر نأ : هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 هشام راجشألا ءا نركف تنال مسا رجشلا

 ريصيف .« اىنبملل م مسا ءانبلا نأل ؛ءانبلا نود َرادلا ّنَهَر اذإ ام فالخب

 .نهارلا كلمب ةلوغشم يهو «ضرألا ميمج ًانهار

 یهو ةرواجم هذه نأل ؛(زاج :اهعضاومب ليخنلا نهر ولو) :لاق

 ۰ .ةحصلا عنمت ال

 .ليخنلا ناكمل يأ )١(



 زوجي ال امو «هب ناهترالاو «هئاهترا ٌروجي ام ۹۲

 .نهرلا يف لخدي :ٌرمث هيف ناك ولو

 . عيبلا يف لخدي الو «ضرألا نهر يف ٌةبطّرلاو عرزلا لخدي اذكو
 . ةيرقلاو رادلاو ضرألا نهر يف سْرَعلاو ءانبلا لخديو

eزاج . 
 : هدحو هيلع نهرلا ءادتبا زوجي يقابلا 0 نإ : هضعب قحتسا ولو

 . هلك َلَطَب : و ار

 هب هلاصتال ؛عبات هنأل ؛(نهرلا يف لخدي :ٌرمث هيف ناك ولو) :لاق
 رمثلا نودب لخنلا عيب نأل ؛عيبلا فالخب ءدقعلل ًاحيحصت ًاعَّبَت لخديف

 .ركذ ريغ نم هلاخدإ ىلإ ةرورض الو ءٌزئاج
 ؛رکذ ريغ نم رادلا نهر يف لخدي ال ثيح ءرادلا يف عاتملا فالخبو

 .ام هجوب عباتب سيل هنأل

 يف لخدي الو «ضرألا نهر يف ٌةبْطَرلاو عرزلا لخدي اذكو) :لاق
 .ةرمثلا يف انركذ امل ؛(عيبلا

 .انركذ امل ؛(ةيرقلاو رادلاو ضرألا نهر يف سرَعلاو ءانبلا لخديو)

 .زاج : ا :لاق

 ادو هيلع هلا داش زوجي يقابلا ناك نإ : هضعب قحتسا ولو

 يالا ولع الإ ةرواماهناك ليج لا نأل لع نع ر ب اهاز
 .ةنوهرملا رادلا يف هعاتم وأ نهارلا نوك :ميلستلا عميو



 ۹۳ زوجي ال امو «هب ناهترالاو «هئاهترا ٌروجي ام

 لامو «تابراضملاو يراوعلاو عئادولاك «تانامألاب هرلا حصي الو

 . ةكرشلا

 . عئابلا دي يف عيبملاك ءاهريغب ٍةنومضملا نايعألاب حصي ال كلذكو

 .نوهرملا ءاعولا يف هعاتم اذكو

 ؛لْمحلا يقلي ىتح متي الف ءاهيلع لْمِحلا :ةنوهرملا ةبادلا ميلست عنميو
 اهل لغاش هنأل

 اهّمَقَد اذإ ًامات ًانهر نوكي ثيح ءاهّئود «لمِحلا نهر اذإ ام فالخب
 وأ ءراد يف ًاعاتم نهر اذإ امك اذه راصف ءهب ةلوغشم ةبادلا نأل ؛هيلإ

 .ءاعولاو رادلا نود «ءاعو "يف

 عدو ءاهسأر يف ًاماجل وأ «ةباد ىلع ًاجرس نهر اذإ ام فالخب
 همَلسي مث ءاهنم عزتي ئتح ًانهر نوکی ال ثيح ؛ماجّللاو جملا عم ةبادلا

 ةف لد :اولاق ىتح «ليخنلل ةرمثلا ةلزنمب «ةبادلا عباوت نم هنأل ؛ هيلإ

 .ٍركِذ ريغ نم

 :تايراقملا و يرا وعلاو عئادولاك «تانامألاب ٌنهرلا حصي الو) :لاق

 نم دب ولف“ نوقم , ضيق نهرلا باب يف ضبقلا نأل ؛(ةكرشلا لامو

asکک ءافيتسأ ققختيو  

 عئابلا نمضي مل 0 تكله اذإ هنإف «بجاوب سيل ا نأل ؛(عئابلا

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط ىف تبثم :ىف :ظفل )١(



 و

 زوجي ال امو «هب ناهترالاو .هناهترا زوجي ام 4

 . لطاب : كردلاب نهرلاو

 .نهرلا حصي الف «عئابلا ىح وهو «نمثلا طقسي هنكل «ًائيش
 ةميقلاب وأ لثملاب ًانومضم ّنوكي نأ وهو ءاهنّيَعب ةنومضملا نايعألا امأف

 مد نع حلصلا لدبو ءرهملاو «علخلا لدبو «بوصغملا لثم «هكاله دنع

 بجو :ًامئاق ناك نإ هنإف ءٌرّرقتم نامضلا نأل ؛اهب ٌنهرلا حصي :دمعلا

 .حصيف «نومضم وه امب ًانهر ناكف «هُيميق ب جت :ًاكلاه ناك نإو «هٌميلست

 .ةزئاج :كردلاب ةلافكلاو «(لطاب :كردلاب ئهرلاو) :لاق

 ةفاضإو «بوجولا لبق ءافيتسا الو ءءافيتسالل ّنهرلا نأ :قرفلاو

 «ةبلاطملا مازتلالف :ةلافكلا امأ وجت ال لبقتسملا يف نامز ىلإ كيلمتلا
 .ةالصلاو موصلا يف امك «لآملا لإ ًافاضم حصي لاعفألا مازتلاو

 هّضَبَق ولف «نهرلا حصي الو «ونالف ىلع هل "”باذ امب ةلافكلا حصت اذهلو
 .ًالطاب عقو ثيح «دقع ال هنأل ؛ةنامأ كلهَي :هدنع كلهف «بوجولا لبق

 ينضرَُتل اذه كثنهر :لوقي نأ وهو «دوعوملا نْيَّدلاب نهرلا فالخب

 لاملا نم “يمس امب كلهي ثيح «نهترملا دي يف كّلَهو ءمهرد فلآ

 .ةجاحلا رابتعاب ؛دوجوملاك ليج دوعوملا نأل ؛“"هتلباقمب

 )١( ةيانبلا .عيبملا قاقحتسا دنع نمثلا نامض وهو ١6 //751.

 ) )۳.مولعملاب .ئّمس :خسُن يف تطبضو



 46 زوجي ال امو هب ناهترالاو .هّناهترا ٌروجي ام

 4 5 0 و 2
 .هيف ملسملاو « فرصلا نمثبو ءملسلا لام سأرب نهرلا حصيو

0 

 . لطاب : عيبملاب نهرلاو

 .ءيش ريغب بهذ : َكّلَه نإف

 : دقعلا سلجم يف مّلّسلا لام سأرو «فرصلا نمثب نهرلا َكّلَه نإو

 . ًايفوتسم ُنهَترملا راصو ءمَلّسلاو فرصلا مَ

 هل ىطعُيف «هدوجو رابتعا لع حصي يذلا نهرلا ةهجب ضوبقم هنألو

 .هئمضيف ءءارشلا موس ىلع ضوبقملاك «همكح

 .(هيف مّلسملاو «فرصلا نمثبو «مّلسلا لام سأرب ْنهرلا حصيو) :لاق
 ؛لاديعسا اهو افسانا نرخ ال هللا يصر فز لاقو

 .دودسم اهيف لادبتسالا بابو «ةسناجملا مدعل

 «لاملا ثيح نم ءافيتسالا ققحتيف «ةيلاملا يف ةتباث ةسناجملا نأ :انلو

 رم ام ىلع «نومضملا وهو

 .هسفنب نومضم ريغ هنأ اًنيب امِل ؛ (لطاب : عيبملاب نهرلاو) :لاق

 ًاضْبَق يقبف «لطابلل ٌرابتعا ال هنأل ؛(ءيش ريغب بَحَذ :كّله نإف) :لاق

 .هنذإب

 e لام سارو SSS : لاق

 ضبقلا ققحتل ققحتل ؛ (ًايفوتسم نهئرملا راصو ءملسلاو فرصلا مَن



 و

 زوجي ال امو «هب ناهترالاو «هناهترا زوجي ام 45

 .الّطَب : نهرلا كاله لبق اقرتفا نإو

 ٌريصي هنأ : هانعمو «هكالهب مّلّسلا لطب : لب : هيف مّلسملاب نهرلا َكَلَم نإو

 .هيف مّلسملل ًايفوتسم

 لاملا سأرب ًانهر كلذ نوكي : نهر هيف مّلسملابو ملّسلا اخسافت ولو

 . هيف مّلسملا ماعطلاب كلهي : خسافتلا دعب نهرلا َكَلَم ولو

 .ًامكحو ةقيقح ضبقلا تاوفل ؛(الّطَب :نهرلا كاله لبق اقرتفا نإو) :لاق

 هنأ :هانعمو «هكالهب ُمَلّسلا َلَطَب :هيف مّلسملاب نهرلا َكَلَه نإو) :لاق

 سأرب انهر كلذ نوكي : :نهر هيف مّلسملابو ملا اخسافت ولو) :لاق
 نهر هبو كله اذإ بوصخملاك راصف «هّلدب هنأل ؛(هّسبحي ئتح لاملا
 قن اهو نوكي

 هنأل ؛(هيف مّلسملا ماعطلاب كهي : خسافتلا دعب نهرلا كلَ ولو) :لاق
TEذدخأو «عيبملا سو ءادبع عاب نمک « هريغب ير ناك نإو هب  

 .هلدب نمثلا نأل ؛ عيبملا ذخأل هسبحي نأ هل :عيبلا الياقت مث ءًانهر نمثلاب

 ب امل ؛نمشلاب كِلهي :نوهرملا كله ولو
 يفوتسيل هّسبحَي نأ هل هئمث ئّدأو ءًادساف ءارش ًادبع ئرتشا ول اذكو

 .نمشلا

 .نهارلا يأ )١(



 و

 3 زوجي ال امو «هب ناهترالاو «هناهترا زوجي ام

 . دلولا مأو .بئاكملاو «رّبدملاو حلا رهو روح الو

 .ةعفشلاب نهرلا زوجي الو

 .نويدملا نوذأملا دبعلاو «يناجلا دبعلاب الو

 .ًانومضم نكي مل : عاض ول ئتح ءةيتغملاو ةحئاتلا ةرجأب الو

 .اذه اذكف «هتميقب كلهي :يرتشملا دي يف ىرتشملا كله ول مث

 نأل ؛(دلولا ٌمأو «بئاكملاو «رّبدملاو لا سر خب الور نا

 مدعل ؛ءالؤه نم ءافيتسالا ققحتي الو ءءافيتسالا رلي توبث نهرلا مْكُح
 .نيقابلا يف عناملا مايقو ءرحلا يف ةيلاملا

 .سفنلاب ةلافكلاب نهرلا زوجي الو

 .ءافيتسالا رنا اروا «سفنلا يف صاصقلاب اذكو

 .نكمم نهرلا نم شرألا ءافيتسا نأل ؛أطخ ةيانجلا تناك اذإ ام فالخب

 .يرتشملا ىلع نومضم ٌريغ عيبملا نأل ؛(ةعفشلاب ْنهرلا زوجي الو) :لاق

 ريغ هنأل ؛(نويدملا نوذأملا ٍدبعلاو «يناجلا دبعلاب الو) :لاق

 .ءيش هيلع بجي ال :كله ول هنإف «ئلوملا ىلع نومضم
 ؛(ًانومضم نكي مل :عاض ول ئتح «ةيَتغملاو ةحئاللا ةرجأب الو) :لاق

 نوید ی هلباقي ال هنأل

 .فارطألا يف صاصقلا يأ )١(



 و

 زوجي ال امو «هب ناهترالاو .هاهترا ٌروجي ام ۹۸

 .يمذ وأ « ءولسم نم هوترُب وأ ءارمخ نهر نأ ملسملل ٌدوجي الو

 َرَهظ مث ةحوبذم لاش وأ ًالَخ وأ دبع هنمثب َنَهَرو دبع ئرتشا ولو

 . نومضم نهرلاف : ًةتيم ةاشلا وأ اخ لخلا وأ رح دبعلا

 .رح هنأ َرَهَظ مث نهر هتميقب نهرو ءًادبع لت اذإ اذكو

 اقداصت مث ءًانهر هيلع حّلاص امب نهرو «راكنإ ئلع َحّلاص اذإ اذكو

 . نومضم ڻهرلاف : نيد ال نأ ئلع

 ؛ (يمذ وأ ءملسم نم هتهتري وأ ءارمخ نهري نأ ملسملل زوجي الو) : :لاق ١
 .ملسملا قح يف ءافيتسالاو ءافيإلا رعت

 .هّبَصَع اذإ امك «يمذلل هيلع نومضم ٌرمخلاف :ًايمذ ناك اذإ نهارا مث

 .هنم بصغلاب اهُيمضي ال امك «ملسملل اهْنَمضي مل :ًايمذ ْنهترملا ناك نإو

 .مهقح يف لام اهنأل ؛مهنيب اميف كلذ ئرج اذإ ام فالخب

 اميف اهثاهتراو اهنهَر وجي الف «مهدنع لامب تسيلف :ةتيملا امأ
 .لاحب نيملسملا نيب اميف زوجي ال امك «مهنيب

 مث «ةحوبذم ًةاش وأ الخ وأ ًادبع هنمثب َنَهَرو ءًادبع ئرتشا ولو) : لاق

 هلألا رمش نهرلاف : :ةتيم ةاشلا وأ ءًارمخ لحل وأ «ارخ لشلا رهف

 .ًارهاظ بجاو نيد نهر

 .(ٌرح هنأ َرْهَظ مث ءانهر هتميقب نهرو «ًادبع لت اذإ اذكو) :لاق

 .ةياورلا رهاظ ىلع هلك اذهو
 مث اشر هيلع حّلاص امب نهرو رانا ىلع ىلع حّلاص اذإ اذكو) :لاق

 ی طرا :نيد ال نأ ىلع اقداصت



 و

 ۹۹ زوجي ال امو «هب ناهترالاو «هناهترا ٌروجي ام

 . ريغصلا هنبال ًادبع هيلع نيدب نهري نأ بألل ٌروجيو

 . ةنامأ كلهت ةعيدولاو نخ كلف : َكَّلَم ولو
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 . بألا ةلزنمب : يصولاو

 . هدي يف كله ول نيد ًايفوتسم ُنهَترملا ٌريصي : نهرلا زاج اذإو

 .هسنج نم ملقت اميف ''”هسايق اذكو فو در تنر ا یف

 هنأل ؛(ريغصلا هنبال ًادبع هيلع نيدب نهري نأ بألل ةوجيو) :لاق

 هظفحب نهترملا مايق نأل ؛هنم يبصلا قح يف ٌرظنأ اذهو «عاديإلا كلمي

 .ةمارغلا ةفيخ ؛غلبأ

 .ةنامأ كلت ةنيدولاو نرم كليب كله ولو) لاق
 .اًنيب امل ؛بابلا اذه ىف «(بألا ةلزنمب :ىصولاو 0 00

 وهو ءامهنم كلذ زوجي ال هنأ : هللا امهمحر رفزو فسوي يبأ نعو

 .ءافيإلا ةقيقحب ًارابتعا ؛سايقلا
 ءامرإلا فح ف نأ :ناسحتمالا وهو نهاظلا له قرفلا جوو
 o 2« و 2 2

 رظفاح بص اذه يفو «لاحلا يف هلباقي ضوع ريغ نم ريغصلا كلم ةلازإ

 .قرفلا حضوف «هكلم ءاقب عم ءًازجان هلامل

 هدي يف كله ول هتيد ًايفوتسم نهترملا ٌريصي :نهرلا زاج اذإو) :لاق

 )١( هللا همحر فسوي ىبأ سايق يأ .



 و

 زوجي ال امو «هب ناهترالاو .هناهترا ٌروجي ام او

gg”ٌُظ و 2 هوو  
 . يبصلل هنمضيو هل ايفوم بألا ريصيو

 هل دبع وأ ءريغص هل نبا نم وأ ‹هسفن نم ريغصلا حاتم بألا َنَهَر اذإو

 .زاج : هيلع نيد ال ءرجات

 .هلامب هيد ئضق هنأل ؛(يبصلل ةئمضيو هل ًايفوم) يصولا وأ «(بألا ٌريصيو

 .هناكلمُي امهو «عيبلاب ليكوت هنأل ؛هعيب لع َنهترملا ")اطلس ول اذكو
 لام عاب اذإ ًيصولا وأ بألا نإف ءٌعيبلا :ةلأسملا هذه لصأ :اولاق

 نت ا «زاج :هسفن ميرغ نم يبصلا

 ."”عيبلاب عئابلا لیکو اذكو )۳ ءال :

 .نامضلا ٌبوجو ثيح نم «هتبقاع ىلإ ًارظن ؟ عيبلا ٌريظن :نهرلاو
 ءٍريغص هل نبا نم وأ «' "'هسفن نم ريغصلا عاتم بألا ّنَهَر اذإو) :لاق

 ةلزنم َلزنَأ هتقفش روق بألا نأل ؛(زاج :هيلع نيد ال ءرجات هل رابع وأ

 لام هعبب يف امك «دقعلا اذه يف نْيَترابع َماَقَم هثرابع تميقأو ضخ

 .دقعلا يفرط ئّلوتف «هسفن نم ريغصلا

 يصولاو بألا يآ )١(

 يبأل ًافالخ ءامهدنع ةصاقملا عقت :نيد هيلع هل نمم ليكولا عاب اذإ ينعي (۲)
 .7505/156© ةيانبلا .هللا همحر فسوي

 .ريغصلا ىلع هسفن نم هل نيدب ريغصلا عاتم بألا نهر يأ (۳)



 و

 لح زوجي ال امو «هب ناهترالاو «هناهترا زوجي ام

 يتبلا نم هل ًانيع َنَهَر وأ ءنْيَذه نم وأ .هسفن نم يصولا هتهترا ولو

 جي مل : هيلع ميتيلل حب
 : ميتيلل ًاعاتم هب َنَهَرَف .هماعطو هتوسك يف ميتيلل يصولا نادتسا نإو

 .زاج

 هل اتع هر وأ "يده نموا «هسفن نم ّيصولا هت هتهترا ولو) :لاق

 و ال نا ولاو ضخم ليكو هنأل ؛ (ْنِجَي مل :هيلع ميتيلل قحب ميتيلا نم

 الف «ٍةقفشلا ٌرصاق وهو «عيبلا يف امهالوتي ال امك «نهرلا يف دقعلا يفرط

 .بألاب هل ًاقاحلإ ؛ هّقح يف ةقيقحلا نع لدعي

 ةلزنمب :نيد هيلع سيل يذلا رجاتلا هردبعو ريغصلا هنبا نم نهرلاو

 .هسفن نم نهرلا

 هل ةيالو ال هنأل ؛نيد هيلع يذلا هدبعو «هيبأو «ريبكلا هنبا فالخب

 .مهيلع
 يف ةمهت الو «هيف مهم هنأل ؛ءالؤه نم عاب اذإ عيبلاب ليكولا فالخب

 .ًادحاو ًامكح هل نأل ؛نهرلا

 ًاعاتم هب َنَمَرَف «هماعطو هتوسك يف ميتيلل يصولا نادتسا نإو) :لاق

 «قحلل ءافيإ عقي نهرلاو «ةجاحلل ةزئاج ةنادتسالا نأل ؛(زاج :ميتيلل

 .زوجيف

 .هيلع نيد ال هل نوذأم دبع وأ هل ريغص نم يأ (۱)



 زوجي ال امو «هب ناهترالاو «هّلاهترا وجی ام ۲

 .َنَهَر وأ «نهتراف «ميتيلل َرَجَّنا ول كلذكو

 نبالل سيل : بألا تامو «نبالا كردأف ءريغصلا حاتم بألا َنَهَر اذإو

 .نْيدلا يضقي تح هدر نأ

 .بألا لام يف هب َعَجَر : نبالا هاضقف .هسفنل ههر بألا ناك ولو

 . هکتفي نأ لبق َكَلَم اذإ كلذكو

 هل ئلوألا نأل ؛(َنَمَر وأ «نهتراف «ميتيلل رجلا ول كلذكو) :لاق

 ءافيإ هنأل ؛نهرلاو ناهترالا نم ًادب دجي الف «ميتيلا لامل ًاريمثت ؛ةراجتلا

 اعنا

 :بألا تامو ؛نبالا ""كردأف «"”ريغصلا حاتم بألا َنَمَر اذإو) :لاق

 ذِإ ؛هبناج نم ًامزال هعوقول ؛(َنْيّدلا يضقي ئتح "دري نأ نبالل سيل

 .هماقم همايقل ؛ غولبلا دعب هسفنب هفرضت ةلزنمب :بألا فرصت

 لام يف هب َعَجَر :نبالا هاضقف «هسفنل ههر بألا ناك ولو) :لاق

 .نهرلا َريِعم هبشأف اا ىلإ هتجاحل هيف ٌرطضم هنأل ؛(بألا

 هيد ًايضاق ريصي بألا نأل ؛(هکتفی نأ لبق كله اذإ كلذكو) :لاق

 .هيلع عجري نأ هلف «هلامب

 .ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح .ريغصلا نيد لجأل )١(

 .508/ 1١6 ةيانبلا غلب يأ (1)

 .هدرتسي : خس يفو )۳

 .كالهلا دنع يأ )٤(



 و

 ل زوجي ال امو «هب ناهترالاو .هناهترا زوجي ام

 .دلولل كلذ نم هتصح بألا َنِمض : َكَلَه نإف

 «نهترملا هَضْبَثو «هيلع هنادتسا ِنْيَد يف ميتيلل ًاعاتم يصولا َنَهَر ولو

 نم جرخ هنإف : يصولا دی يف عاضف ‹ميتيلا ةجاحل يصولا هراعتسا مث

 . يصولا ئلع ٌْنْيَد لاملاو «ميتيلا لام نم َكّلَمو «نهرلا اور # ت

 ؛(زاج :ريغصلا ىلع نيدبو «هسفن ىلع نيدب هتهر ولو) :لاق

 .نيزئاج نيرمأ ىلع هلامتشال

 .(دلولل كلذ نم هتصح بألا َنِمّض :كّلَه نإف) :لاق

 .يصولا كلذكو «رادقملا اذهب هلام نم هتيد هئافيإل

 .بألا ّيصو وأ بألا نكي مل اذإ بألا بأ جلا كلذكو

 هضبقو «هيلع هنادتسا نيد يف ميتيلل ًاعاتم يصولا َنَهَر ولو) :لاق

 هنإف :يصولا دي يف عاضف «ميتيلا ةجاحل يصولا هراعتسا مث «نهترملا

 .(ميتيلا لام نم كّلهو .نهرلا نم جرخ

 ةجاحل هراعتسا هنأل ؛غولبلا دعب هسفنب هلعفك :يصولا لعف نأل

 .ئلاعت هللا ءاش نإ هنن ام ئلع ءاذه هيف مكحلاو «”يبصلا

 .هب ُبّلاطملا وه :هانعم «(يصولا ئلع ٌنْيَد لاملاو) :لاق

 .ميتيلا :ه١98 ةخسن ىفو )١(



 زوجي ال امو «هب ناهترالاو «هاهترا زوجي ام ٤
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 .ىبصلل هّئوّض : هسفن ةجاحل هراعتسا ولو

 كله تح «هسفن ةجاحل هلمعتساف ههَنَهَر ام دعب يصولا هّبصَع ولو
 .هتميقل ُنِواَض يصولاف : هدنع

 . ميتيلا ىلع عجري الو «نهترملا ىلإ هاّذأ : نْيّدلا لثم هّتميق تناك نإف
 مو 31. . ص

 OR ‹نهترملا ىلإ ةميقلا َرْدق ئىّدأ لقأ هتميق تناك نإو

 ذإ ؛ةراعتسالا هذه يف ًدعتم ريغ هنأل ؛(يبصلا ىلع كلذب عجري مث)

 .يبصلا ةجاحل يه

 سيل ذإ ؛دعّتم هنأل ؛(يبصلل هيض :هسفن ةجاحل هراعتسا ولو) :لاق

 .هسفن ةجاح يف لامعتسالا ةيالو هل

 ئتح «هسفن ةجاحل هلمعتساف «هّلهر ام دعب يصولا هّبصَع ولو) :لاق
 بصخلاب نهترملا قح يف ًالعتم هنأل ؛ (هتميقل ٌُنِواَض يصولاف :هدنع كله

 هب "يرضقيف «هسفن ةجاح يف لامعتسالاب يبصلا قح يفو «لامعتسالاو

 .لجألا لح دق ناك نإ َنيدلا

 ىلع عجري الو «نهترملا ىلإ هدأ :نّيّدلا لثم هثميق تناك نإف) :لاق

 .ًاصاصق ايقتلاف «ميتيلا ىلع هل بجو ام لثم هيلع ميتيلل بجو هنأل ؛(ميتبلا

 «نهترملا ىلإ ةميقلا َرْدَق ىَدأ) :نيدلا نم (لقأ هّيميق تناك نإو)

 .نيدلا هب ئضقيف :خسُت يف تطبضو .نامضلاب يصولا يضقيف يأ )١(



 و

 10 زوجي ال امو «هب ناهترالاو «هناهترا ٌروجي ام

 . ميتيلا لام نم ةدايزلا ئّذأو

 ىلإ ةميقلا نيدلا ر َرْدَق ىذأ : نيدلا نم َرثكأ نهرلا ة ةميق تناك نإو

 .نهر ةميقلاف : ُنْيَدلا َلُحَي مل ناك نإو «ميتيلل لْضَملاو «نهترملا

 هئمضي : هدي يف كله ىتح «ريغصلا ةجاحل هلمعتساو «هّبصغ هنأ ولو

 ١ .ريغصلا قحل هنَمْضَي الو «نهترملا قحل

 ريغ ال «ةميقلا ٌرْدَق هيلع نومضملا نأل ؛ (ميتيلا لام نم ةدايزلا ئّدأو

 ص نيدلا َرْدَق ذأ :نيدلا نم رثكأ نهرا 5 تناك نإو) :لاق

 ةميقلاف :نيدلا ل مل ناك نإو «ميتيلل لضُفلاَو نهترملا ىلإ ةميقلا

 .هدنع ًاتهر نوكتف «مرتحملا هح تيوفتب نهترملل ٌنياض أ "نال ؛(رهر

 .هانلّصف يذلا ليصفتلا ىلع هيف باوجلا ناك :لجألا لح اذإ مث

 يف كله ىتح ءريغصلا ةجاحل هّلمعتساو «هّبصغ هنآ ولو) : لاق

 هّلامعتسا نأل ؛(ريغصلا ّقحل هتمضي الو «نهترملا قحل م

 .ميتيلا لام ذخأ ةيالو هل نأل ؛ذخألا اذكو «دعتب سيل ريغصلا ال

 لام بصغب يصولا وأ بألا ّرقأ اذإ :رارقإلا باتك يف لاق اذهلو

 ذخألا ةيالو هل نآ اَمِ ؛هبصغ روصتي ال هنأل ؛ءيش همزلي ال :ريغصلا

 مجريو «لَح دق ناك نإ هدب هذخأي «نهترملل تمضي :هدي يف كله اذإف

 .هل لماع وه لب «دعتمب سيل هنأل ؛ريغصلا ىلع يصولا

 .يصولا يأ (۱)

 .نهرلا بصغ يصولا نأ يأ (۲)

 .نوهرملا ةميق لك يصولا نمضي يأ (۳)



 زوجي ال امو «هب ناهترالاو «هئاهترا زوجي ام ۱۰٦

 .نوزوملاو ءليكملاو ءريناندلاو ءمهاردلا نهر زوجيو

 يف افلتخا نإو نّْيَّدلا نم اهلثمب ْتَكَلَم : تكلهف ءاهسنجب تهر نإف

 . ةدوجلا

 ءةرشعب ةرشع هنو ءّوضف قيربإ َنَهَر نإف : «ريغصلا عماجلا» يفو 6 ا ar ت ص 7

 .هيف امب وهف : عاضف

 ذخأي نيدلا لح اذإ مث «نهترملا دنع ًانهر نوكي :َلُحَي مل ناك نإو
 .انركذ اًمِل ؛كلذب يبصلا ىلع ّيصولا عجريو «هنم هتيد

 هنأل ؛(نوزوملاو «ليكملاو «ريئاندلاو ءمهاردلا نهر زوجيو) :لاق

 هر م ناكل ءال وفك

 نإو نْيَدلا نم اهلثمب ْتَكَلَم :تكلهف «"اهسنجب تهر نإف) :لاق

 .اهسنجب ةلباقملا دنع ةدوجلاب َربتعم ال هنأل ؛(ةدؤجلا يف افلتخا

 «نزولا رابتعاب ًايفوتسم ٌريصي هدنع نأل ؛هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو

 .ةميقلا نود

 .هلاكم اهر نوكيو «هسنج فالخ نم ةميقلا نمضي :امهدنعو

 .ةرشعب ةرشع هّنزو ءةضف قيربإ نهر نإف :«"”ريغصلا عماجلا» يفو)

 .بهذلاب بهذلاو ‹مهاردلاب مهاردلا يأ )000(

 .۲۳۷ص (۲)



 و

 ۷ زوجي ال امو «هب ناهترالاو «هناهترا ٌُروجي ام

 . رثكأ وأ «هنزو لثم هُنميق نوكت نأ : هانعم : هنع هللا ىضر لاق

 .روكذملا فالخلا اذه ىلع وهف : نْيَدلا نم لقأ هّيميق تناك نإف

 .(رثكأ وأ «هنزو لثم هتمیق نوكت نأ :هانعم :هنع هللا يضر لاق

 «نزولا رابتعاب هدنع ءافيتسالا نأل ؛قافتالاب نّيهجولا يف باوجلا اذه

 «يناثلا يف هيلع ةدايزو «لوألا يف نْيدلا لثم يهو «ةميقلا رابتعاب :امهدنعو

 ۰ .ًايفوتسم نيدلا ٍردقب ريصيف

 يفالخلا اذه ىلع وهف :نْيدلا نم ّلقأ “"هثميق تناك نإف) :لاق
 .(روكذملا

 «نهترملاب ررضلا نم هيف امل ؛نزولاب ءافيتسالا ئىلإ هجو ال هنأ :امهل
 فالخب «نيمضتلا ىلإ انريصف ءابرلا ئلإ يدؤي هنأل ؛ةميقلا رابتعا ىلإ الو
 .هكّلمتي مث «هئاكم ًانهر لعجُيو “ضبقلا ضِقتنيل ؛ سنجلا

 ءاهسنجب ةلباقملا دنع ةيوبرلا لاومألا يف ةربعلا ةطقاس ةدوجلا نأ :هلو

 لصح دقو "هب روج اذإ امك ءٌرئاج :"ءيدرلاب ديجلا ءافيتساو
 .عامجإلاب ءءافيتسالا

 دب ال هنأل ؛نامضلا باجيإب هضقَن نكمُي الو «هرضقت ىلإ جاتحُي اذهلو
 .بلاطمو بِلاطُم نم هل

 .نهرلا يأ )١(

 .751/516 ةيانبلا .ديجلاب ءيدرلا ءافيتسا :باوصلا لعج مهضعبو (؟)

 .ديجلا ناكم ءيدرلا ذخأ اذإ اميف نوكي زوجتلا ذإ (©)
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 ىلع ةدوجلاب هيد ايضاق ريصي هنأل ؛نيدلا نم ءىش بهذي نأ ىلإ هجو ال

 .لبق نم اهركذ رركت دقو ءاهرسكب :خسُن يف يازلا تطبضو )١(

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :ءافيتسالا عنمي :هلوق (1)

 ءامهدنع ءافيتسالا حص يأ «ةفورعم دايجلا نم فويزلا ءافيتسا مكح يأ (۳)

 .ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح .فسوي يبأ دنع حصي ملو

 .ةفايزلا ةلأسم يف يأ (6)

 .نهرلا يأ :تلق .اذه :خسُت يفو «نهرلا ةلأسم يف يأ (5)

 .ضبقلا ضقن يأ (0)
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 نإ :هانرّيخف ررضلا نم هيف امل ؛ناصقنلا عم هكفي نأ ىلإ الو ءدارفنالا

 «هسنج ٍوفالخ وأ «هسنج نم هتمیق هنمض ءاش نإو هيف امب هکتفا ءاش

 .نامضلاب نهترملل ٌروسكملاو «نهترملا دنع ًانهر "”نوكتو

 ؛؟نيدلاب هلمج ماش نإوأ ءاضقات هكتفا ءاش نإ ٠لا همر دمتم كع
 .كالهلا ةلاحب ا ةلاحل ًارابتعا

 كالهلا يفو «كالهلا ةلزنمب راص : انا ُكاكفلا رذعت امل هنأل اذهو

 .هانعم يف وه اميف اذكف ا «نيدلاب نومضم : يقيقحلا

 «ةميقلاب ًانومضم ًنوكي نأ :هقيرطو «ةيلاملاب كالهلا دنع ءافيتسالا :انلق
 «يلهاج مكح وهو «نهرلا قالغإ :نيدلاب ِهِلْعَج يفو «ةصاقملا عقت مث
 .ئلوأ ةميقلاب نيمضتلا ناكف

 نمضي : :ةينامث هنزو نم لقأ هُتميق تناك اذإ ام وهو تالا وجولا يفو

 .هدنع ًانهر نوكتو هت نم ادر و «هسنج فالخ نم ًاديج هّئميق

 ؛ هللا همحر دمحم دنع كلذكو ءرهاظف :امهدنع امأ «قافتالاب اذهو

 .ةميقلاب هدنع كالهلاو «كالهلا ةلاحب راسكتالا ةلاح ٌربتعَي هنأل

 :رشع ينثا هنزو نم رثكأ هثميق تناك اذإ ام وهو :يناثلا هجولا يفو
 نأل ؛ ف از نركتو «هتميق عيمج نمضي : :هللا همحر ةفينح يبأ دنع

 .ةءادرلاو ةدوجلل ال «هدنع نزولل ةريغلا

 .ةميقلا يأ )١(



 زوجي ال امو «هب ناهترالاو «هاهترا وجی ام 1۰

 ened GCS هاو ها وأو هو هه. هو هاو 4 4 هو ¢ ¢ هله

 ناك نراهم داك لمت د ويست هلك تقولو اهنا هناك نإ

 لاتا اوه لصألا راص ئتمو «تاذلل ةعبات ةدؤجلا نأل اذهو

 .ةنامأ عباتلا نوكي نأ

 نوكتو «هميق سادسأ ةسمخ نمضي :هللا همحر فسوي يبأ دنعو
 نهرلا | ئقبي ال ئتح ُرَرفُي هسدسو «نامضلاب هل قيربإلا سادسا ا
 اف عف هز نريكملا سادسا ةف هتف عم نوكتو ءًاعئاش

 .رشع انثا هّنزو نأك «نزولا ةدايزك ةميقلا ةدايز لعجتو ٠ «ةءادرلاو ةدوجلا

 فالخب ةلباقملا دنع ٌربَتعُت ئتح ءاهتاذ يف 0 ةدوجلا نأل اذهو
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٠ 

۰ 
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 اهسنجب ةلباقملا دنع ر ال "”تناك نإو ' "ضيرملا فرصت يفو

 .اهرابتعا نکمأف «اعمس
 ٠ ٠ ن 2

 نم هعضوم يف فرعي «لوط عون هللا همحر دمحم لوق نايب يفو

 .""اهبعش عيمج عم ««تادايزلا»و ««طوسبملا»

 .توملا ضرم يأ )١(

 .ةدوجلا يأ (۲)

 .عراشلا نم ًاعامس يأ (۳)

 .759/16 ةيانبلا رظني .ًالصف نورشعو ٌةتس يهو (4)



 1۱ زوجي ال امو «هب ناهترالاو «هئاهترا ٌروجي ام

 .ًاناسحتسا ؛زاج : هنيعب ًائيش يرتشملا هتهري نأ ئلع ًادبع عاب نمو

 « (ًاناسحتسا ؛زاج :هنيعب اعيش يرتشملا هتهري نأ ئلع ًادبع عاب نَمو) :لاق

 .زوجي ال نأ :سايقلاو

 ًاليفك هّيطعُي نأ ىلع "ئيش عاب اذإ :ناسحتسالاو سايقلا اذه ئلعو

 ."”لبقف 3 رسلجمل | ىف ًارضاح ًانيعم

2A7ا  eهنع يهنم وهو «ٍةقفص يف ةقفص هن :سايقلا هجو م 56  . 

 .عيبلا دسفي هلثمو ءامهدحأل ةعفنم هيفو «دقعلا هيضتقي ال طرّش هنألو

 نهرلاو ةلافكلا نأل ؛دقعلل مِئالم طْررَش هنأ :ناسحتسالا هجو 2 2 : 5 هيض تك را

 «سلجملا يف ارضاح ليفكلا ناك اذإف «بوجولا مئالي هنأو «قائيتسالل

 .دقعلا حصف «ٌمئالم وهو «ئنعملا هيف انربتعا :ًانّيعم نهرلاو

 تح «ًابثاغ ليفكلا ناك وأ ءًاّيعم ليفكلا الو ُنهرلا نكي مل اذإو
 .دسفيف «هنيعل رابتعالا يقبف «ةلاهجلل ؛نهرلاو ةلافكلا ئنعم قبي مل :اقرتفا

 .حص :'”لبقو 3 رسلجمل | يف رضحف و ءًابئاغ ناك ولو

 .ًادبع :خسُت يفو (۱)

 .ةلافكلا ليفكلا لبقف يأ (۲)

 نابح نبا حيحص ۱۷١(« ةميزخ نبا حيحص «(۳۷۸۳) دمحأ دنسم (۳)

 )۱۲۳١(«‹ يذمرتلا ننس :عيب يف نيتعيب نع :ظفلبو ء(۲۰۱۷) رازبلا دنسم «.23067(2)

 يف مدقتو 447/١5« رينملا ردبلا «197/7 ةياردلا 75١/4« ةيارلا بصن ءهححصو
 .ةدسافلا عويبلا

 .ليفكلا يأ (5)



 زوجي ال امو «هب ناهترالاو «هّناهترا ٌروجي ام 1۲

 . هيلع ْرّيِجُي مل : نهرلا ميلست نع يرتشملا عما ولو
 . عيبلا حَسَف ءاش نإو «نهرلا كرب يضر ءاش نإ : رايخلاب حئابلا ّنكلو

 .ًانهر نهرلا ًةميق عفدي وأ ءًالاح َنمثلا يرتشملا عدي نأ الإ

 ىتح بوثلا اذه كسمأ : عئابلل لاقف .مهاردب ًائيش ئرتشا نّمو
 .نهر بوثلاف : ّنمثلا كّيطعأ

 .(هيلع بجي مل :نهرلا ميلست نع يرتشملا َمنَتما ولو) :لاق
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 اقح راص : عيبلا يف طرش اذإ ّنهرلا نأل ٍ؛ٌرّبجي :هللا همحر رفز لاقو

 .هموزلب همزليف «نهرلا يف ةطورشملا ةلاكولاك «هِقوقح نم
 الو. هاب ام ىلع «نهارلا بناج نم ربت قع نهرلا :لوقن نحنو

 .تاعربتلا ىلع ربج

 خسف ءاش نإو «نهرلا كْرَتِب يضر ءاش نإ :رايخلاب عئابلا نكلو) :لاق

 .هتاوفب رّيختيف «هب الإ يضر امو «هيف بوغرم فصَو هنأل ؛(عيبلا
 .دوصقملا لوصحل ؛(ًالاح ّنمثلا يرتشملا مفدي نأ الإ) :لاق

 «ئنعملا ىلع تبثت ءافيتسالا دي نأل ؛(ًانهر نهرلا ةميق مفدي وأ)

 .ةميقلا وهو

 ئتح بوثلا اذه كسمأ :عئابلل لاقف «مهاردب ًائيش ئرتشا نّمو) :لاق

 وهو «نهرلا نعم نع ءوبني امب تأ هنأل ؛(ٌنهر بوثلاف :نمثلا كّيطعأ
 ةلافكلا تناك تح «ىناعملل دوقعلا ىف ةربعلاو «ءاطعإلا تقو ىلإ رسبحلا
 .ةلافك :كلذ دض ىف ةلاوحلاو «ةلاوح :ليصألا ةءارب طرشب



 11۳ زوجي ال امو «هب ناهترالاو «هّناهترا ٌروجي ام

 م. 6. 6 د. و هم ا. او د. و او واه. هاهو ها هاه هواه هه هى هوه هه هاه واهو GS ¢ 4 و 4 4 0 و 4 0 ¢ هله

 لنا يو فسوي نأ نع لشو ا

 عاديإلا لو «نهرلا لمتحي :كسمأ : :هلوق نأل ؛' "يو 0

 دير قف :ةاجهلفا قئاللاو

 :نْيّدلاب هلباق امل هنأل ؛كِلامب وأ َكنْيَدِب هكسمأ :لاق اذإ ام فالخب

 .نهرلا ةهج نّيع دقف
 هناحبس هللاو «نهرلا هدارم نأ مِلَع :ءاطعإلا تقو ىلإ هدم امل :انلق

 ع او

FF 9F 9F 

 ءامهريغو ءه8١٠و «ريزولا وخأ ةخسن ىف تبثم :ةعيدو نوكي :هلوق )١(
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 .ةديدع خسن نم طقسو



 لصف ۱1٤

 لصف

 هَضبقَي نأ هل نكي مل :امهرحأ ةّصِح ئضقف ءوفلأب نْيَدبع َنَهَر نمو

 8 ٠

 لصف

o 55 2 ت  oنيتثا اناك اذإ نهّترملا وأ «نهارلا وأ ءنهرلا نايب يف  

 نأ هل نكي مل :امهدحأ صح ئضقف ءيفلأب نْيدبع نهر نمو) :لاق

 .(نيدلا يقاب يدوي ىتح هضبقي

 ءامهتميق ىلع نيدلا مس اذإ هلص ام امهنم راحاو لك ةصحو

 نم- رج 1 ير وكف «نيدلا لكب سوبحم نهرلا نأل اذهو

 .عئابلا دي يف عيبملاك راصو «نيدلا ءاضق ئلع هِلْمَح يف ةغلابم ؛ هئازجأ

 :هب هتهر يذلا لاملا نم ًائيش نهرلا نايغأ نم داو لكل یس ناف

 7 .«لصألا» ةياور يف باوجلا كلذكف

 .هل ئمس ام ئّدأ اذإ هضبقي نأ هل :«تادايزلا» يفو

 .عيبلا يف امك < «ةيمستلا قّرفتب قرفتي ال ٌدِحّنم دحتم دقعلا نأ :لوألا هجو

 ريصي ال نيدقعلا دحأ نأل ؛داحتالا ىلإ ةا ال هنأ : يناثلا هجو

 .زاج :امهدحأ يف نهرلا لبق ول هنأ ئري الأ ؛رَخآلا يف اطورشم

 ا يو

 )١( ةيانبلا .هبيصي ام يأ ءةلمهملا ءاحلاب ۲۷٠/٠١.
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 «زاج : هيلع امهنم ردحاو لكل نيد نيج دنع ٌةدحاو ًانيع َنَهَر نإف

 .امهنم راحاو لك دنع نهر اهعيمجو

 ءرخآلا ٌقَح يف لذعلاك : ِهِتِبَْن يف امهنم دحاو لكف :آياهت نإف
 . نْيدلا نم نصح : امهنم ٍدحاو لك ىلع نومضملاو

 يفوتسي تح رَخآلا دي يف ًانهر هلك ناك : هيد امهدحأ ئطعأ نإف

 . هيد رخآلا

 : هيلع امهنم ٍدحاو لکل «نيدب نّيلجر دنع ةدحاو ًانيع نهر نإف) :لاق

 عيمج ىلإ 3| نهرلا نأل ؛ (امهنم ٍلحاو لك دنع نهر اخو فاح

 «نيدلاب ًاسّيمحم هُثروريص هبجومو «هيف عويش الو ءٍةدحاو ٍةقفص يف «نيعلا

 .امهنم رلحاو لکب ًاسوبحم راصف ءؤّرجتلاب فصولا لبقي ال امم اذهو

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع زوجت ال ثيح «نْيَلجر نم ِةبهلا فالخب اذهو

 قح يف لدعلاک :ِهِتيْوَن يف امهنم دحاو لكف :""[ياهت نإف) :لاق

 .("”نييدلا نم هُنِصِح :امهنم راحاو لك ىلع نومضملاو ءرخآلا
 ءافيتسالا ذِإ ؛هتصح ًايفوتسم امهنم رلحاو لك ٌريصي الهلا دنع نأل

 .ارجتي امم

 يفوتسي تح رخآلا رلي يف ًانهر هلك ناك :هئيد امهدحأ ٰیطعأ نإف) :لاق
 .قرفت ريغ نم امهنم رلحاو لك ردي يف نهر نيعلا عيمج نأل ؟(هتيد رحل

 .ابيانت :خسُت يفو )١(

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط ىف تبثم :نيدلا نم :هلوق (؟)



هّئرملا وأ ءنِهاّرلا وأ ءنْهّرلا نايب يف _
 نينا اناك اذإ ن

 نهرلاو ءٌرئاج وهف : ًادحاو ًانهر ًالجر امهيلع نيب نالجر نهر نإو

 .نيدلا عيمج يِفوتسي ئتح هكسمي نأ ۽ نهترمللو «نيدلا لكب هر
 يذلا هدبع هّنَهَّر هنأ لجر ىلع ةنيبلا امهنم راحاو لك نالجرلا ماقأ نإف

 .لطاب وهف : هّضبَقو «هدي يف

 .نيقلا نم تعط يرتتملا دعا ذأ اذإ يملا ربح لزق ناظو

 ڑئاج وهف :ًادحاو ًانهر الجر امهيلع ِنْيَدِب نالجر نر نإو) :لاق

 عيمج يفوتسي ئتح هكسمي نأ نهترمللو «نيدلا لكب نهر نهرلاو

 .عويش ريغ نم لكلا يف لصحي نهرلا َضْبَق نأل ؛(نيدلا
 هتهر هنأ لجر ىلع ةنيبلا امهنم داحاو لك ا ماقأ نإف) :لاق

 هتنيبب تبث أ امهنم رلحاو لك نأل ؛(لطاب وهف :هضبقو ءهدي يف يذلا هدبع

 .دبعلا لك ههر هنأ

 دحاولا دبعلا نأل ؛لكلاب امهنم راحاو لكل ءاضقلا ىلإ جو الو

 .ةدحاو لاح يف كلذل ًانهر هّلكو اذهل اهر هلک نوكي نأ لستتي

 .ةيولوألا مدعل ؟ هنيعب رلحاول هّلكب ءاضقلا ىلإ الو

 ‹«عويشلا ىلإ يدؤي هنأل ؛فصنلاب امهنم ٍدحاو لكل ءاضقلا ىلإ الو

 ئاهنلا نيعتو ءامهب لمعلا ردت

 خيراتلا لهج “اذإ ًاعم هانهترا امهنأك ءامهل ًانهر نوكي هنإ :لاقُي الو

 .فلأ نودب .ذإ : خس يفو )١(



 11۷ نتا اناك اذإ نهئرملا وأ ءنهارلا وأ ءنْهَّرلا نایب ىف

 ةنيبلا امهنم دحاو لك ماقأف ءامهيديأ يف دبعلاو .نهارلا تام ولو

 ؟ هقعتبا هیت اهر هفصن امهنم ٍدحاو لک دی ىف ناك : انفصو ام ْئىلع

 : ناشتا

 اذه :لوقن انأل ؛ناسحتسالا هجو اذه '''تاداهشلا باتك يف لَعَجو

 ًاسْبَح هتنيبب تبثأ امهنم راحاو لك نأل ؛ةّجحلا هتضتقا ام فالخ ىلع لمع

 ةليسو نوكي سبح تبثي ءاضقلا اذهبو «ءافيتسالا يف هلثم ىلإ ةليسو نوكي

 .ةجحلا فو ىلع ًالمع اذه سيلو «ءافيتسالا يف هرطش ىلإ

 هرقل 44, دعا هللا هر ا دمحم کل ااف ناك نو او

 .هل ْمْكُح ال لطابلا نأل ؛ةنامأ ُكِلهي :َكّلَم ولف «ًالطاب عقو اذإو

 ا لاو لك ماقأف ءامهيديأ يف دبعلاو «نهارلا تام ولو) :لاق

 تحب همي ءًانهر هفصن امهنم ٍدحاو لك دي يف ناك :انفصو ام ىلع ةنيبلا

 .هللا امهمحر دمحمو ةفينح يبأ لوق وهو «(اناسحتسا

 سبحلا نأل ؛هللا همحر فسوي يبأ لوق وهو «لطاب اذه :سايقلا يفو

 «نهرلا دقعب ءاضق هب ءال وكت «نهرلا دقعل يلصأ مكح ءافيتسالل

 .ةايحلا ةلاح يف امك «عويشلل ؛لطاب هنأو

 و ةيكسل اب امنإو نادل دار ذل لا نأ ناخن الا هو

 .هللا همحر دمحم مامإلل (طوسبملا) لصألا باتك يف )١(

 .ةجحلا هتضتقا ام فالخ ىلع لمع هنأ يأ (۲)



 نا اناك اذإ نهئرملا وأ ءنِهاَرلا وأ ءَنْمّرلا نايب يف 1۱۸
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 عيبلاب ءافيتسالا :ىتامملا دعبو «هرضي عويشلاو «سبحلا :ةايحلا ةلاح يف

 .هرضي ال عويشلاو «نيدلا يف

 حاكنلا ناتخأ تعا وأ «قأرما حاكن نالجرلا ئعدا اذإ امك راصو

 ىضقيو «ةايحلا ةلاح يف تانيبلا ترتاهت :ةنيبلا اوماقأو «لجر ئلع

 .ملعأ ئلاعت هللاو «ًماسقنالا لبقي هنأل ؛ تامملا دعب مهنيب ثاريملاب

  OCد د 6



 ۱۱۹ باب

 باب

 لّدّعلا دي ىلع عّضوي نهرلا

 . زاج : لدَعلا دي ىلع نهرلا عضو ئلع اقفتا اذإو

 باب

 ("'لْدَعلا دي ىلع عضوي نهرلا

 .(زاج :"”لدَعلا لي ىلع نهرلا عضو ىلع "اقفتا اذإو) :لاق

 .خّسنلا ضعب يف “هّلوق َرَكَذ زوجي ال :هللا همحر كلام لاقو

 «قاقحتسالا دنع هيلع لدعلا مجري اذهلو «كلاملا دي :لدعلا دي نأل
 .ضبقلا مدعناف

 ءةنامأ ٌنيعلا ذإ ؛ظفحلا يف كلاملا دي :"”ةروصلا ىلع هّدي نأ :انلو

 .لدعلا يدي :خسُت يفو دع :خسُت يفو )١(

 .نهترملاو نهارلا يأ ()

 .لدع لجر دي :ه١948 ةخسن يفو (۳)

 .1؟8 ص نيقلتلا رظني .ةيفنحلاك زاوجلا ةيكلاملا بُّتك يف روكذملا (4)

 ركذ :اهضعب يفو «كلام لوق طوسبملا خس ضعب يف دمحم ركذ يأ (5)

 ةخسن ةيشاحو «ه۷۴۸ ةخسن ةيشاح ىف امك .كلام لوق ناكم :ْئليل ىبأ نبا فالخ

 ۲۸۲/٠١. ةيانبلا رظنيو «ةيناميلسلا ٤ ةخسن ةيشاحو ه4

 .رهاظلا ىلإ رظنلاب ينعي ()



 لدَعلا دي ىلع عضوي نهرلا ۲۰

 .هنم هذخأي نأ نهارلل الو «نهترملل سیلو

 . نهئرملا نامض يف َكَلَه : هدي يف َكَلَه ولف

 . نوض : نهئرملا وأ نهارلا ىلإ لذدعلا عقد ولو

 EDE ءامهدحأ ىلإ عقد ام دعب نهرلا ةميق ة لْدَعلا َنِمَّض اذإو

 اا وه ولا «نامض دي هدي نأل ؛ نهترملا دي : ةيلاملا قح يفو

 .نهرلا نم هادصق امل ًاقيقحت ؛ نيصخشلا ةلزنم "'”لّرُبف

 يف هنع ٌبئان هنأل :قاقحتسالا يف كلاملا ىلع لدعلا مجري امنإو
 .عدوملاك «نيعلا ظفح

 نهارلا تح قلعت ؛ (هنم هذخأي نأ نهارلل الو «نهترملل سيلو) :لاق

 امهدحأ كمي الف ءافيتسا هب نهئرملا ّقَح قّلعتو «هتنامأو هديب ظفحلا يف

 .رخآلا قح لاطبإ

 قَح يف هدي نأل ؛(نهئرملا نامض يف كله :هدي يف َكَلَم ولف) :لاق
 .ةنومضملا يهو «نهترملا دي :ةيلاملا

 عدوم هنأل ؛(نيض :نهئرملا وأ نهارلا ىلإ لْدَعلا عقد ولو) :لاق

 'يبنجأ امهدحأو «ةيلاملا قح يف :نهئرملا ٌعدومو «نيعلا قح يف :نهارلا

 .يبنجألا ىلإ عفدلاب نمضي عدوملاو ءرخآلا نع

 ءامهدحأ ىلإ عقد ام دعب نهرلا ةميق لدَعلا َنِمَض اذإو) :لاق

 .نهترملاو نهارلا ةلزنم لدعلا لرب يأ )١(



 ۱۲۱ لّدَعلا دي ىلع عضوي نهرلا
 گگگ 0 0 0 0 0 0 2000 111

 ةميقلا لعجي نأ راقي ال :هدي يف َكَلَه وأ «هيلإ عوفدملا هكلهتسا دقو

 .هدي ىف ًانهر

 .هنم ةميقلا خأي نهارلاف : نهترملا ىلإ عفدلاب اهئوّض ناك نإو

 ًانهر ةميقلا لعجَي نأ ٌرِدَقَي ال :هدي يف كله وأ «هيلإ عوفدملا هكلهتسا دقو

 ىلع ناقتي نکل ءيفانت امهنيبو ."”!ايضتقمو ''”ايضاق ريصي هنأل ؛(هدي يف
 .ةريغ دنع وأ «ةدنع ًانهر اهالعجيو ءهنم ””اهاذخأي نأ

 .كلذك لعفيل يضاقلا ىلإ امهّدحأ عري :امهعامتجا رذعت ولو

 ةميقلا لدعلا نمض دقو «ٌنيدلا نهارلا ئضق مث كلذ لَعَف ولو

 «نهارلا ىلإ نوهرملا لوصول ؛ “هل ةملاس ةميقلاف :نهارلا ىلإ عفدلاب
 .حاو يكلم يف لدبملاو لدبلا عمتجي الو «نهترملا ىلإ نيدلا لوصوو

 ةميقلا ذخأي نهارلاف :نهترملا ىلإ عفدلاب اهّئمّض “ناك نإو) :لاق

 كلذكف «َنيدلا ئّدأ اذإ اهذخأي :هدي يف ةمئاق تناك ول َنيعلا نأل ؛(هنم

 .لدبملاو لدبلا نيب هيف َعْمَج الو ءاهّماقَم ماق ام ذخأي

 .ةميقلل ًايدؤم يأ )١(

 .ةميقلل ًاضباق يأ (۲)

 .ةميقلا يأ (۳)

 .لدعلا دي يف ةميقلا تلعج يأ )٤(

 .لدعلل يأ 0

 .ةميقلا نمض لدعلا ناك نإ يأ (5)



 لّدَعلا دي ىلع عضوي نهرلا ۱۲۲

 لولح دنع نهرلا عيبب امهّريغ وأ َلدعلا وأ ّنهترملا ْنهارلا لكو اذإو

 .ةزئاج ةلاكولاف : نيدلا

 نإو «ليكولا َلِزَعَي نأ نهارلل سيلف : نهرلا قع يف ْتَطرْش نإو
 .لزعني مل : هّلرع

 نع هاهن مث «ةئيسنلاو دقنلاب عيبلا كلم تح ءًاقلطم عيبلاب هلكو ولو
 . هّيهن لمعي مل : ةئيسن عيبلا

 دنع نهرلا عيبب امهريغ وأ لدعلا وأ َنهترملا نهارلا لكو اذإو) :لاق

 .هلام عيبب ليكوت هنأل ؛(ةزئاج ةلاكولاف :نيدلا لولح

 «ليكولا لزعَي نأ نهارلل سيلف :نهرلا ٍدقع يف "”تّطِرش نإو) :لاق

 ًافْضَو راص :نهرلا دقع نمض يف تَطرُش اّمَل اهنأل ؛(لزعني مل :هّلَرَع نإو

 موزلب مزيف «ةقيثولا ةدايزل هنأ ئرت الأ ؛هقوقح نم ًاقحو «هِفاصوأ نم
 .هلصأ

 ليكولاك راصو «هقح ءاوتإ :لزعلا يفو «نهرملا ّقَح هب قلعت هنألو
 .يعدملا بلطب ةموصخلاب

 هاهن مث «ةئيسنلاو دقنلاب عيبلا َكَلَم تح ءًاقلطم عيبلاب هلكو ولو) :لاق

 اَمِل ؛هفصوب اذكف ءهلصأب مزال هنأل ؛(هّيهن لّمعَي مل :ةئيسن عيبلا نع

 .انركذ

 .ةلاكولا يأ )١(



 ۱۲۳ لذدعلا دي ىلع عضوي نهرلا

 .لزعني ال : نهترملا هّلَرَع اذإ اذكو

 .لزعني مل : نهارلا تام نإو

 .ةثرولا نم رضحم ريغب هعيبي نأ ليكوللو

 .هتلاكو ىلع ليكولاف : ُنهترملا تام نإو

 .ةلاكولا تضقتنا : ليكولا تام نإو

 هلكو امنإو ءهلكوي مل هنأل ؛(لزعني ال :نهترملا هّلْرَع اذإ اذكو) :لاق

 .هتومب لطبي ال َنهرلا نأل ؛(لزعني مل :نهارلا تام نإو) :لاق

 .مدقم نهترملا قحو «ةثرولا حل لطبي امنإ :هب َلَطَب ول هنألو

 لاح يف هعيبي امك «(ةثرولا نم رَضْحَم ريغب هعيبي نأ ليكوللو) :لاق
 ّ ."''هنم رضحم ريغب هتايح

 لطبي ال َدقعلا نأل ؛(هتلاكو ىلع ليكولاف :رهترملا تام نإو) :لاق
 .هفاصوأو هقوقحب ْئقبيف ءامهدحأ تومب الو ءامهتومب

 هّيصو الو هثراو موق الو «(ةلاكولا تضقتنا :ليكولا تام نإو) :لاق

 .ثرإلا اهيف يرجي ال ةلاكولا نأل ؛ همام
 0 4-0 ت ع

 .هريغ يأرب ال «هيأرب يضر لكوملا نألو

 .نويدملا نهارلا يأ )١(



 لّدَعلا دي ىلع عضوي نهرلا ۱۲٤

 . نهارلا اضرب الإ هعيبي نأ نهترملل سيلو

 . نهترملا اضرب الإ هعيبي نأ نهارلل سيلو
 نهارلاو «هعيبي نأ نهرلا هدي يف يذلا ليكولا ئبأو «لجألا لَح نإف 9-0 5 ع 82 5

 فس الغ رجا : بئاغ

 2 04 مس وع 3 آ 01 1 ١

 ةلاكولا نأل ؛هعيب كلمي ليكولا يصو نأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 املا ا ام دعب تبناه ا يلا كلمت + نزل

 .ًانايعأ راص ام دعب ٌمزال "هنأ امل ؛اهعيب براضملا ّيصو كلمّي :ًانايعأ

 "هل اميف يرجي ثرإلاو «هيلع ْنكل «ٌمزال نح ليكوتلا :انلق

 .براضملا ّقح اهنأل ؛ةبراضملا فالخب
 وم 7 5

 امو «هکلم a ؛(نهارلا اضرب الإ هعيبي نأ نهترملل سيلو) :لاق

 .هعيبب يضر

 قحأ نهترملا نأل ؛(نهترملا اضرب الإ هعيبي نأ نهارلل سيلو) :لاق

 .عيبلاب هويلست ىلع نهارلا ٌرولَعَي الف «نهارلا نم هتيلامب
 هعيبي نأ ُنهرلا هدي ىف يذلا ليكولا ئبأو «لجألا ّلَح نإف) :لاق

 .هموزل يف نّيهجولا نم انرَكَذ اَمِل ؛(هعيب ىلع َربجأ :بئاغ نهارلاو 4

 )١( ةيانبلا .عيبلا يأ ٠١/۲۸۷.

 ) )۲.هيلع اميف ال

 ) )۳.نوهرملا يأ



 0 لذعلا راي ىلع عضوي نهرلا

 ليكولا ئبأف «لكوملا باغو «ةموصخلاب هريغ لكوي لجرلا كلذكو

 . ةموصخلا ىلع َربجأ : مصاخي نأ

 همام مئاق نمثلاو ءنهرلا نم جرح دقف : نهرلا لْدَعلا عاب اذإو

 .دعب ضبقي مل نإو انهر ناكف

 ىبأف «لكوملا باغو «ةموصخلاب هريغ لگو لجرلا كلذكو) :لاق

 ءاوتإ هيف نأ وهو «يناثلا هجولل ؛ (ةموصخلا ىلع رج :مصاخي نأ ليكولا

 :هقح قوتي الق «هسفنب عيبي لكوملا نأل ؟عيبلاب ليكولا فالخب خلا

 .هسفنب هعيب كلمي ال نهترملاو «ئوعدلا ىلع ٌرِدقَي ال ىعدملا امأ

 04 4 و

 :ليق :هدعب طرش امنإو «نهرلا ٍدقع يف اطورشم ليكوتلا نكي مل ولو

 .لوألا هجولاب ًارابتعا ؛ٌرَبِجُي ال

 .حصأ اذهو «يناثلا هجولا ىلإ ًاعوجر ؛ربجي :ليقو

 جاو اا یتا ا تسوي ىلا قو

 .«لصألا» يفو ««ريغصلا عماجلا» يف باوجلا قالطإ هديؤيو

 مئاق نمثلاو «ءنهرلا نم جرح دقف :نهرلا لّدَعلا عاب اذإو) :لاق
 .ًاضوبقم ناك ام مام همايقل ؛(ٌدعب ضب مل نإو ًانهر ناكف «هَماقم

 ؛نمثلا يف نهرلا رقع ءاقبل ؛نهترملا لام نم "ناك :ئَوَت اذإو

 .نوهرملا عيبملا ماقم هيايقل

 .نمثلا يأ )١(



 لّدَعلا دي ىلع عضوي نهرلا ۱۲۹
 ST 1251 42521752222 يري

 .نهرلا َقِحّتسا مث ءَنمثلا َنهترملا ئفوأف ءنهرلا لدعلا عاب نإو
 نّمض ءاش نإو «هتميق نهارلا ّنَمِض ءاش نإ : رايخلاب ناك : لدعلا هّتِمَضف
 .هاطعأ يذلا َنمثلا َنهترملا

 ف كلاعلا نأل ؛ هّئميق لتاقلا م مرغو رهرلا دبعلا ليف اذإ كلدتو

 قح يف لاملا نامض مكح ذخأف «مدلا لدب ناك نإو اا ف ون

 نهرلا دقع يِقبف فلا

 .ًامدو ًامْحَل لوألا مام مئاق هنأل ؛هب مِفَدف ءٌدبع هّلَتَق ول كلذكو

 قجّتسا مث «ّنمثلا نهترملا ئفوأف «ْنهرلا لدعلا عاب نإو) :لاق
 ءاش نإو «هتميق نهارلا نمض ءاش نإ :رايخلاب ناك : لدعلا هئيَضف «نهرلا

 e «(هاطعأ يذلا ّنمثلا نهترملا َنَّمِض

 وأ ءاكلاه نوكي 0 امإ :قحتسا اذإ عيبملا نوهرملا نأ ءاذه تشكو

 هنأل ؛هّتميق نهارلا نكض د ءاش ٠ نإ :رايخلاب قحتسملا :لوألا هجولا يفف : ًامئاق

 .ميلستلاو عيبلاب هقح يف دعتم هنأل ؛لدعلا َنّمِض ءاش نإو «هقح يف بصاغ

 «نامضلا ءادأب ِهَّكَلَم هنأل ؛ءاضتقالا حصو ميلا َدَقَت :نهارلا َنّمض نإف
 .هسفن علام عيب هر هنأ نيف

 هنأ نّيبتف «نامضلا ءادأب هلم هنأل ؛ًاضيأ م عببلا ذهني : عئابلا َنَمض 0

 ؛ةميقلاب نهارلا ىلع حجر ءاش نإ :رايخلاب لدعلاف :لدعلا حمض اذإو

 فتو .ةدهعلا نم هَل امب هيلع عجربف .هل لماع ءهتهج نم ليکو هنأل

 .هنيد نم ءيشب هيلع نهترملا عجري الف ءءاضتقالا حصو « عيبلا



 ۲۷ لدعلا دي ىلع عضوي نهرلا
 ڪڪ ڪڪ ١

 ه٠ ٠و و و و و و وه. ىو و واو واو و اه دو و عاف و و اهو د. GCG o ¢ ¢« ¢ هوو او 4« ية ف ھه

 ريغب َنمثلا ذحأ هنأ َنّيبت هنأل ؛نمثلاب نهترملا ئلع ْمَجَر ءاش نإو

 .هل مثلا راصف يله عب دو «نامضلا ءادأب دبعلا كلم هنأل ؛ ؛قح

 مل :هكلم هنأ نبت اذإف «نهارلا كلم هنأ نابسح ىلع :هيلإ هادأ امنإو

 .هيلع هب مجري نأ هلف «هب ًايضار نكي

 .هنيدب نهارلا ىلع نهترملا عجريف «ءاضتقالا لطب :مَجَر اذإو

 نأ قِحَتسمللف :يرتشملا دي يف ًامئاق نوكي نأ وهو «يناثلا هجولا يفو

 لام يع اا

 هب قّلعتتف «دقاعلا وه هنأل ؛نمثلاب لدعلا ىلع مجري نأ يرتشملل مث

 .عيبلاب بجو ثيح «هقوقح نم اذهو ءدقعلا قوقح

 .ملسي ملو «عيبملا هل ْمَلْسَيِل :هادأ امنإو

 يذلا وه هنأل ؛ةميقلاب نهارلا ىلع عجر ءاش نإ :رايخلاب لدعلا مث

 ها «ةدهعلا هذه يف هلخدأ

 .هل َمِلَس ضوبقملا نأل ؛نهترملا ْضْبَق حص :هيلع عجر اذإو

 ءيرمثلا لطب :دقعلا ضقتنا اذإ هنأل ؛ نهترملا ئلع عجر :ءاش نإو

 ةر يشف ضم بضع امل ةف دقو

 عجريف فاعلا نفتح داع :هضْبق ضقتناو «هيلع عجر اذإو

 .نهارلا ىلع هب



 لّدَعلا دي ىلع عضوي نهرلا ۲۸

 eSNG واو اه هى SGM GCG اه هاه د ه اه اواو هاه هه هاه ها ®« ®

 هنأل ؛لدعلا ىلع عجري مل :نهترملا ىلإ َنمثلا ْمَّلَس يرتشملا نأ ولو

 : يقبف «ضبقي ملو ضب اذإ هيلع مجري امنإو «نهارلل لماع عيبلا يف
 .لكوملا ىلع نامضلا

 قيل امف :دقعلا يف طورشم ريغ نهرلا دقع دعب ليكوتلا ناك ولو
 هنأل ؛ال مأ ُنهترملا ّنمثلا ضَبَق ,نهارلا ىلع هب مجري :ةدهعلا نم لدعلا

 ةدرفملا ةلاكولا يف امك «عوجر الف «نهئرملا قح ليكوتلا اذهب قّلعتي مل
 “نمل مث «لكوملا هَرَمأ نم ىلإ نمثلا عقدو «ليكولا عاب اذإ «نهرلا نع
 ."”يضتقملا ىلع هب مجري ال :ةلهع

 «نهترملا قح هب َقّلعت هنأل ؛دقعلا يف ةطورشملا ةلاكولا فالخب

 لوق ديوي اذهو «هللا همحر “يخرکلا َركذ اذكه :هنع هللا يضر لاق

 .عيبلا ىلع ليكولا اذه َرْبَ و اول ف

 .نهترملا ىلع لدعلا يأ )١(

 .لدعلا يأ (۲)

 .ضباقلا يأ (۳)

 ۲۹۳/۱١. ةيانبلا .هرصتخم يف يأ (5)

 نهرلا دقع دعب ةلاكولا يأ )٥(



 ۲۹ لذَعلا دي ىلع عضوي نهرلا

 هلف ر هقحتسا مث .نهترملا دي يف نوهرملا دبعلا تام نإو

 .نهترملا َنَمِض ءاش نإو ؛َنهارلا َنَمِض ءاش نإ : ٌرايخلا

 . نيدلاب تام دقف : ّنهارلا َنَّمض نإف

e 

 ٍلحاو ا نال ؛( يقرملا سف م ءاش نإو الا كم د ءاش نإ 16

 .ضبقلاب وأ هميلستلاب هح يف متم امهنم
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 «نامضلا ءادأب هَكَلَم هنأل ؛(نیدلاب تام دقف :نهارلا نمض نإف)

 .ءافيإلا صف

 .(هنّيدبو ةميقلا نم نهض امب نهارلا ىلع عجري :نهترملا َنَّمض نإو)

 .نهارلا ةهج نم ٌرورغم هنألف :ةميقلاب امأ

 .ناك امك هقح ُدوعيف «هؤاضتقا ضقتنا هنألف :نیدلاب امأو

 «هيلع نهترملا عوجرب نهارلا ىلع نامضلا ٌرارق ناك امل :ليق نإف

 نهر هنأ نيبتف :نامضلا ٌرارق هيلع ناك نمل تبثي نومضملا يف كليلاو

 .ءادتبا نهارلا قحتسملا َّنَّمَض اذإ امك راصف «هسفن كلم

 :هنع باوجلاو «هللا همحر ""يضاقلا مزاخ يبأ ْنْعَط اذه :انلق

 نب ديمحلا دبع وه :مزاخ وبأو «هللا همحر دمحم مامإلا لوق ئلع هنْعَط يأ )١(

 ةنس يفوتو «ةفوكلاو ماشلاب ءاضقلا يلو ناكو «ةرصبلا نم هلصأ ءزيزعلا دبع

 هل ءدمحمو فسوي يبأ نع ذخأ لالهو «يأرلا لاله نع َملعلا َدَحَأ ناكو ءه1
 .85ص ةيهبلا دئاوفلا 590/1١6« ةيانبلا .تالجسلاو رضاحملاو «يضاقلا بدأ



 لّدَعلا دي ىلع عضوي نهرلا ۱۳۰

 وأ «هانركذ امك «ميلستلاب ٌرورغلاو «رورغلا ببسب هيلع عجرُي هنأ

 نع ٌرخأتم كلذ لكب كلملاو «هنع ليكو هنأك «هيلإ نهترملا نم لاقتنالاب
 / .نهرلا دقع

 قباسلا ضبقلا رابتعاب هنمضي قحتسملا نأل ؛لوألا هجولا فالخب

 انكوط دقو «هسفن كلم َنَعَر هنأ نّيبتف «هيلإ كلملا دنتسيف «نهرلا ىلع
 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو ««يهتنملا ةيافك» يف هيف مالكلا
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 ۳۱ باب

 باب

 هريغ ىلع هتيانجو «هيلع ةيانجلاو «نهرلا يف فّرصتلا
 .فوقوم عيبلاف : نهترملا نذإ ريغب نهرلا نهارلا عاب اذإو
 .ًاضيأ عيبلا زاج : هئيد نهارلا هاضق نإو «زاج : نهترملا هزاجأ نإف

 . حيحصلا وه «هلدب ىلإ هّقَح لقتني : نهترملا ةزاجإب عيبلا ََقت اذإو

 باب

 هريغ ىلع هتيانجو «هيلع ةيانجلاو «نهرلا يف فّرصتلا

 ؛(فوقوم عيبلاف :نهترملا نذِإ ريغب نهرلا نهارلا عاب اذإو) :لاق

 نهارلا ناک نإو هتزاجإ ىلع رف «نهترملا وهو «هب ريغلا قح قّلعتل

 اميف ةثرولا ةزاجإ ىلع فقوتت :هلام عيمجب ئصوأ نّمك ءهِكلِم يف فرصتي

 .هب مهقح قلعتل ؛ثلثلا ىلع داز

 .هطوقسب ىضر دقو «هقحل فقوتلا نأل ؛(زاج :نهترملا هزاجأ نإف)

 ءؤوفنلا نم عناملا لاز هنأل ؛(ًاضيأ عيبلا زاج :هّئيد نهارلا هاضق نإو)

 .لحملا يف لهألا نم ٌرداصلا فرصتلا وهو «ٌدوجوم يضتقملاو

 وه «هلدب ىلإ هقح لقتني :نهترملا ةزاجإب عيبلا دق اذإو) :لاق
 دبعلاك راصف «لدبملا مكح هل لدبلاو «ةيلاملاب قلعت هقَح نأل ؛(حيحصلا و و

 مهنأل ؛لدبلا ىلإ مهقح لقتني ا اضرب عيب اذإ نوذأملا نويدملا

 .اذه اذكف ءاسأر طوقسلا نود «لاقتنالاب اوضر



 هريغ ىلع هتيانجو «هيلع ةيانجلاو «نهرلا يف فّرصتلا ۱۳۲

 كتفا ول ئتح «ٍةياور يف خسفنا : هَحّسْفو «عيبلا نهترملا زجي مل نإو

 .هيلع يرتشملل ليبس ال : ّنهرلا نهارلا
 .هخلسقب خسفني ال : نيئياورلا حصأ يفو

 ىتح «'"ةياور يف خسفنا :هَحَسفو «عيبلا نهترملا زجي و : لاق
 تباثلا حلا نأل ؛(هيلع يرتشملل ليبس ال و نهارلا كتفا ول

 .خسفي نأ هلو ءّزيجي نأ هل :كلاملاك راصف «كلملا ةلزنمب :نهترملل

 خسفلا قح نيب ول هنأل انكم نسبا ٠ نيتياورلا حص أ يفو)

 اذه اتعاب لطي ال نيبخلا يف هقحو هح اص هرو تلي ا 4

 ! ؛نهرلا نهارلا كتفي ئتح َرَبص يرتشملا ءاش نإف «ًافوقوم يقبف ءدقعلا

 .لاوزلا يفرش ىلع ّزجعلا

 تاوفل ؛دقعلا خسفي نأ يضاقللو «يضاقلا ىلإ َرمألا عفر ءاش نإو

 اذإ امك راصو «هيلإ ال «يضاقلا ىلإ خسفلا ةيالوو. «ميلستلا ىلع ةردقلا

 كلذك ءانركذ امل ؛يرتشملا ُرّيختي هنإف :ضبقلا لبق ئرتشملا دبعلا بَ
 له 01

 يدعس ةيشاح .سايقلا وهو «هللا همحر دمحم نع ةعامس نبا ةياور ينعي قلل

 .يناقتإلا نع ًالقن ةيادهلا ىلع

 .انه :خسُن يفو )۳)



 ۳۳ هريغ ىلع هتيانجو «هيلع ةيانجلاو «نهرلا يف فّرِصتلا

 e جب ب قارا اراب

 نهترملا زاجأو «هريغ 0 بَهَو وا رجم ثرهارلا عاب ولو

 والا زاج : دوقعلا هذه

 .هَقْتِع دف : نهرلا دبع ٌنهارلا قتعأ ولو

 نأ لبق هريغ نم ًاينث ًاعيب هعاب مث « لجر نم نهارلا هعاب ولو) :لاق

 لفن مل لوألا نأل ؛(هتزاجإ ىلع اشيا فوقوم يناثلاف :نهترملا هزيجي

 .يناثلا زاج : يناثلا عيبلا نهترملا زاجأ ولف «يناثلا موت كيرالا فرقا

 زاجأو «هريغ نم نهر وأ بهو وأ رجآ مث «نهارلا عاب ولو) :لاق

 .(لوالا عيبا اج ةوقعلا ةذه رهترملا

 لاب ةف كاال ؛يناثلا عيبلا نم ظح وذ نهترملا نأ : :قرفلاو

 "هب هێدئاف قّلعتل هثيبعت مصيف

 يذلاو «نهرلاو ةبهلا يف لدب ال هنأل : دوقعلا هذه يف "هل قح ال اأ

 يف ال «نيعلا .ةيلام يف هقحو «نيعلا لدي ال «ةفشملا لدي :ةراجإلا يف

 لوألا عيبلا ٌفَتف «عناملا لازف قحا طاس هثراشإ :فناكف"ءةحقتملا

 .قرفلا حضوف

 .(هقْتِع َدَمَت :نهرلا دبع نهارلا قتعأ ولو) :لاق

 .يناثلا عيبلاب يأ (۱)

 ٠٠/٠٠١. ةيانبلا .نهترملل يأ (1)



 ق 7
 ى٠ه هو هو د. اواو و هه وأو وه وأو هاو وأو هو وده ده هو وده ها هده هو ههه هو هاه اه ها هاه ههه

 قّيعملا ناك اذإ فني ال :هللا همحر "يعفاشلا لاوقأ ضعب يفو

 3 هبشأف «نهترملا ىح لاطبإ هرذيفنت يف نال ؛ًارسعم

 ال هنأل ؛"'هلاوقأ ضعب / راه دن یک ا وم ناك اذإ ام فالخب

 .نيمضتلاب ینعم هَقَح لطب
 لا ذإ ؛اهثدم اىقبت ركل نأل ؛رجأتسملا دبعلا قاتعإ فالخبو

 ئقبي الف «ّنهرلا لبقي ال :””رحلا امأ ءاهلبقي

 «نهترملا نذإ مدعب as «هسفن كلي قتعأ بطاخم هنأ :انلو

 .بوصغملا وأ قبآلا قتعأ وأ «ضبقلا لبق ئرتشملا َدبعلا قتعأ اذإ امك

 ءى ال :نهرلا ضراعو «يرضتقملا مايقل ؛ةبقرلا كلم مايق يف ءافخ الو
 .هلاوز نع

 ءانب «ديلا يف نهترملا كلم لوزي :هقاتعإب ةبقرلا يف هكلِي لاز اذإ مث

 كلم نم ئوقأ ةبقرلا كلم نأل ؛ئلوأ لب كرتشملا ٍدبعلا قاتعإك «هيلع

 .ئلوألا قيرطلاب ئندألا عنمي ال :ئلعألا عنمي مل امل «ديلا

 .ميلستلا ىلع ةردقلا مادعنال :ةبهلاو عيبلا يف ْذاَمَّنلا غانتماو

 )١( ريبكلا يواحلا ١6/5 50.

 .هللا همحر يعفاشلا 0 لاوقأ يأ (؟)

 ال امأ :ةيطخلا خسنلا ةيقب يفو «ه١۸٠٠ ةخسن يف تبثم :رحلا :ظفل (۳)

 .لبقي ال ام امأ :ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف ءاجو «لبقي



 ۳0 هريغ ىلع هتيانجو «هيلع ةيانجلاو «نهرلا يف فّرِصتلا

 .نيدلا ءادأب بلوط : ًالاح نيدلاو ءًارسوم نهارلا ناك نإ مث

 هلاكم ًانهر َتَلِعَجو ءدبعلا ةميق هنم ْتَدِخَأ : ًالجؤم نيدلا ناك نإو
 .نيدلا لحي ئتح

 ناك اذإ الإ «نيدلا هب يرضقو «هتميق يف دبعلا ٰیعس :ًارسعم ناك نإو

 ةياعسلا ءادأ ىلإ ٌرَحْوُي لب ءوغلي ال :هتبقرب ئصوملا دبعلا ثراولا قاتعإو
 .هلحم تاوفل ؛نهرلا لطب :قاتعإلا ْذْمَت اذإو «هللا همحر ةفينح يبأ دنع 0 4 5

 ر و 9 . 3

 ءادأب بلوط :الاح نيدلاو ءاريموم نهارلا ناك نإ) :كلذ دعب (مث) :لاق
 .هيف ةدئاف الف ءنّْيَدلا ردقب ةصاقملا عفت :ةميقلا ءادأب بلوط ول هنأل ؛(نيدلا >2 012 هب ثم 2 1

 4 2 و ه0 4 7

 انهر َْتَلِعَجو «دبعلا ةميق هنم تدا :ًالَّجؤم ُنيدلا ناك نإو) :لاق
 0 72 و 7

 نيمضتلا يفو «ٌققحتم نامضلا ببس نأل ؛(نيدلا "لحي ئتح هئاكم
 2 7 8 تر 5 1 :

 .لضفلا درو ءهقح سنج نم ناك اذإ هقحب هاضتقا :نيدلا لح اذإف «ةدئاف
 2 و 4

 الإ «نيدلا هب ' ”يضقو «هتميق يف ٌدبعلا ئعس :ارسعم ناك نإو) :لاق
 ر و 3 02 ن ۴

 ةهج نم هقح نيع ىلإ لوصولا رذعت امل هنأل ؛(هقح سنج فالخب ناك اذإ

 .""«نامضلاب جارخلا» نأل ؛دبعلا وهو «هقتعب عفتني نم ىلإ عجري :قتعملا

 )١( ةياثبلا .ًاعيمج اهمضو ءاحلا رسكب ٠٠/٠٠۲.

 .نيدلا هب ئَضقو :خسن يف تطبضو (۲)

 :«نامضلاب جارخلا» :ظفلو «فقولا يفو .طيقللا يف هجيرختو هركذ مدقت (۳)

 = .يوبن ثيدح هنأ لع كانه الو انه فلؤملا صني ملو «عوفرم ثيدح



 هريغ ىلع هتيانجو «هيلع ةيانجلاو «نهرلا يف فّرصتلا ۱۳٦

 ص 5 < و ١ و 0

 .رسيأ اذإ هالوم ئلع ئعس امب عجري مث

 اذإ امأ «نيدلا نم لقأ ةميقلا تناك اذإ :هليوأتو :هنع هللا يضر لاق
 .ئلاعت هللا ءاش نإ هركذن :لقأ نيدلا ناك

 «هتید ''"ئضق هنأل ؛(رَسيأ اذإ هالوم ئلع ئعس امب عجري مث) :لاق

 .هنع لّمحت امب هيلع عجريف «عرشلا مكحب هيف ٌرطضم وهو
 امنإ هنأل ؛هيلع ًانامض يّدؤي دبع هنأل ؛قاتعإلا يف ْىَعْسَتسملا فالخب

 نامض يف ئعسي انهو «هليمكتل :امهدنعو «هدنع قتعلا ليصحتل عسي

 .نهرلا ربعك راصف «هقاتعإ مامت دعب هريغ ئلع
 يف كرتشملا ْئَعْسَتسملا يف ةياعسلا بجوأ هللا همحر ةفيتح وبأ مث

 تباثلا نأل ؛َراسعإلا طَرَش :نوهرملا ٍدبعلا يفو «راسعإلاو راسيلا يتلاح
 ىتكاسلا كيرشلل ةتباثلا هتقيقح نم لند هنأو .كلملا رح نهترملل
 .هتبثر ناصقنل ًاراهظإ ؛ةدحاو ٍةلاح يف انه اه ةياعسلا تبجوف

 «عئابلل ئعسي ال ثيح «يرتشملا هقتعأ اذإ ضبقلا لبق ئرتشملا فالخب
 .هللا همحر فسوي يبأ نع ةياور الإ

 دواد يبأ ننس «حيحص نسح ثيدح :لاقو )۱۲۸٥(« يذمرتلا ننس يف وهو

 .77/7 ريبحلا صيخلتلا رظنيو «(5440) يئاسنلا ننس )٠٠۸(«

 ٤۷۹/۳ ةيارلا بصن يف هجيرخت يعليزلا تاف دق ثيدحلا اذه نأ ىلإ انه هبنيو

 نهرلا يف انه امهتاف كلذكو ٠٤١/١ ةياردلا يف رجح نبا كلذكو «فقولا يف

 .760/8/57 ةياردلا ء””37 7/5 ةيارلا بصن

 .ضبق :خست يفو )١(



 ۱۳۷ هريغ ىلع هتيانجو «هيلع ةيانجلاو «نهرلا ىف فّرِصتلا

 گو «نالف دنع كتنهر : هل لاق نأب «هدبع نهرب ئلوملا قا ولو

 :ةيافسلا بشت هقتعأ مث ءٌدبعلا

 . قافتالاب «ةريبدت حص : نهارلا هرّبد ولو

 .قافتالاب ءٌداليتسالا حص :ٌنهارلا اهَدّلوتساف «ةمأ تناك ولو

 عئابلا نأل ؛فعضأ سبحلا ىف يف عئابلا ( قح نأل ؛ئعسي نوهرملاو

 .هنيع نم يفوتسي الو «ةريخآلا يف هكلمي

 بلقني نهترملاو «يرتشملا نم ةراعإلاب سبحلا يف هََح لطي كلذكو .

 دادرتسالا هئکمی تح ءنهارلا نم ةراعإلاب هت اظن لو کا

 .زوجي ال كلذو لا نيب ارسل امي اعلا اوا ولف

 «نالف دنع كتنهر :هل لاق نأب «هدبع نهرب ئلوملا َرقأ ولو) :لاق

 .هللا همحر َرفزل ًافالخ ءاندنع (ةياعسلا بجت :هقتعأ مث «لبعلا ةيلكو

 .قتعلا دعب هرارقإب هربتعي وه

 ءهكلم مايقل ؛هيف قيلعتلا كلامي لاح يف ّقَحلا قّلعتب رق :لوقن نحنو

 ةيالولا عاطقا لاح هنأ ؛ قتعلا دعب ام فالخب « حصي

 .(قافتالاب «هريبدت حص :نهارلا هّربد ولو) :لاق

 .هلصأ ىلع عيبلا عنمي ال ريبدتلا نأل ؛ "دنع اذكو «ٌرهاظف :اندنع امأ

 ؛(قافتالاب ءٌداليتسالا حص :نهارلا اهَدّلوتساف «ةمأ تناك ولو) : لاق

 .كلمي :خسُت يفو )١(

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلا يأ (۲)



 هريغ ىلع هتيانجو ءهيلع ةيانجلاو «نهرلا يف فّرصتلا ۴۸
 صمم ج سس

 . نهرلا نم اجرح : اًحّص اذإو

 .امهتميق نِمَض : ارسوم نهارلا ناك نإف
 .نْيّدلا عيمج يف لولا مو ٌرّبدملا نهترملا ىعستسا : ًارسعم ناك نإو

 حصيف "يالا ةيراج یف بألل ام وهو قحا ندأب حصي هنأل

 . 0 لعألاب

 ل اذ :(ةيلحملا :نالطبل + (قهرلا نم اجر: اف اذإو) :لاق
)4( 

 .امهنم نيدلا ءافيتسا حصي

 يذلا ليصفتلا ىلع (امهتميق َنِمَض :ارسوم نهارلا ناك نإف) :لاق

 .قاتعإلا يف هانركذ

 عيمج يف دلولا مأو َرّبدملا نهترملا ليعستسا :ًارسعم ناك نإو) :لاق

 :ارلوملا لاه: امهسك نال ؛(نيدلا

 نأل ؛ ةميقلا نمو نيدلا نم لقألا يف ئعسي ثيح ؛قتعملا فالخب

 هلع د دف لا ادق اإ نبل الغ لاو ق هک

 .هجيرخت مدقتو .«كيبأل كلامو تنآ» :ملسو هيلع هللا ئاص هلوق يف كلذو )١(

 .ئلوألا قيرطلاب يأ (۲)

 .داليتسالاو ريبدتلا يأ (۳)

 .حلصي ال :خسُت يفو )٤(

 .دبعلا قح يأ (5)

 .سبتحملاو :ظفل خس يف طبضو «ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح .قتعملا دنع يأ (5)

 .ءابلا رسكب



 ۱۳۹ هريغ ىلع هتيانجو هيلع ةيانجلاو «نهرلا يف فّرصتلا

 .نهرلا نهارلا كلهتسا ول كلذكو

 ةميقلا ذخأيف هنيمضت يف مصخلا وه نهترملاف : ىبنجأ هكلهتسا ناف

 .هدي يف ًانهر نوكتو « هنم

 .ةدايزلا همزلت الف ء«نْيدلا ِردَقِب نهترملا حو

 لام نم هايّدأ امهنأل ؛هراسي دعب ئلوملا ئلع نايدؤي امب ناعجري الو

 لوما

 رم ام ئلع «رطضم وهو هنع هكلم ئّدأ هنأل ؛عجرَي قّتعملاو

 ضوع هنأل ؟اَنِق هتميق يف ُرّبدملا ئعسي :ًالَجؤم ناك اذإ ٌنيدلا :ليقو

 .ضوعلا رأدقب ٌردقتيف «هاكم بحت ئتح «نهرلا

 ثريدلا هب امضقُي هنأل ؛ًالاح ناك اذإ ام فالخب

 عسي مل :ضَقُي مل وأ ةياعسلاب هيلع يضق دقو رّبدملا نهارلا قتعأ ولو
 مجري ال :قتعلا لبق هاّذأ امو «هكلي قتعلا دعب هّبسك ّنأل ؛ةميقلا ردقب الإ

 .ئلوملا لام نم هادأ هنأل ؛هالوم ئلع هب

 نومضم ٌمرتحُم ىح هنأل ؛(نهرلا ٌنهارلا كلهتسا ول كلذكو) :لاق
 .نيعلا مام همايقل ؛نهترملا دي يف نهر نامضلاو «فالتإلاب هيلع

 ذخأيف «هنيمضت يف مصخلا وه نهترملاف :يبنجأ هكلهتسا نإف) :لاق

 اذكف «همايق لاح نهرلا نيعب قحأ هنأل ؛(هدي يف ًانهر نوكتو «هنم ةميقلا

 .كَلَه موي هّتميق كلهتسملا اذه ىلع بجاولاو «هّماقم ماق ام دادرتسا يف

 ةئامسمخ مرغ :ًافلأ نهر موو «ةئامسمخ هكلهتسا موي هّئميق تناك نإف



 هريغ ئلع هتيانجو هيلع ةيانحلاو ‹نهرلا يف فّرصتلا لل

e, 12 ر 4  

 .ةميقلا مرغ : لجؤم نيدلاو نهترملا هكلهتسا ولو
۶ 

 .نیدلا لحي ٰیتح هدي ىف ًانهر تناكو

 . هقح َردق اهنم نهترملا ئفوتسا : ةميقلا ةفض ىلع وهو «نيدلا لح اذإو أ o و +١ ل سوي »+ ١ ها 5

 . نهارلا ىلع هدر : لضف هيف ناك نإ مث

 ةئامسمخلا يف مكحلا راصف «ةئامسمخ نّيدلا نم طقسو ءانهر تناكو

 .ةيوامس ٍةفآب تَكَلَم اهنأك ةدايزلا
 مس ر رش و و

 نأل ؛كاكقلا موي ال «ضبقلا موي ةميقلا :نهرلا نامض يف ٌربتعملاو

 .كالهلا دنع ررقتي هنأ الإ ءافيتسا رضْبق هنأل ؛هيلع نومضم قباسلا ضبقلا
 4-0 2 ىلإ

 فلتأ هنأل ؛(ةميقلا مرغ :لّجؤم نيدلاو نهترملا هكلهتسا ولو) :لاق

 .ريغلا كلم
 و 72 ع ت3 ر 00

 «نيعلا لدب نامضلا نأل ؛(نيدلا لحي ئتح هدي ىف انهر تناكو)

 اهنم نهترملا ئفوتسا :ةميقلا ةفص ىلع وهو «ْنيدلا لح اذإو) :لاق
 ص سو كي كر و

0 
 .هقح سنج هنأل ؛(هقح ردق

 0 و 5 مو 2 3

 دقو ءهِكلِم لدب هنأل ؛(نهارلا ئلع هدر :لضف هيف ناك نإ مث) :لاق
 3 2 ا

 .نهترملا قح نع غرف

 .كالهلا :خسُت يفو )١(



 ١١ هريغ ىلع هتيانجو «هيلع ةيانجلاو «نهرلا يف فّرصتلا

 هتميق تناك دقو «ةئامسمخ ىلإ رعسلا عجارتب ِنْيَّدلا نع تّصقَن نإو
 .ةئامسمخ نيدلا نم طقسو «ةئامسمخ كالهتسالاب بَّجَو : ًافلأ نهرلا موي

 . نهترملا نامض نم جرح : هّضّبقف نهارلل ّنهرلا نهترملا راعأ اذإو
 .ءيش ريغب كله : نهارلا دي يف كله نإف

 .هدي ىلإ هعجرتسي نأ نهترمللو

 تناك دقو «ةئامسمخ ىلإ رعسلا عجارتب ِنْيَدلا نع تّصقن نإو) :لاق

 نيدلا نم طقسو «ةئامسمخ كالهتسالاب بجو :ًافلأ نهرلا موي هّتميق

 .هردقب نيدلا طقسو «كلاهلاك :صقتنا ام نأل ؛(ةئامسمخ

 عجارتب ال «قباسلا ضبقلاب نومضم وهف «ضبقلا موي هتميق ربتعُتو
 .فلتلا موي هتميق وهو «فالتإلاب يقابلا هيلع بَجوو «رعسلا

 المع هل لمعيل وأ «همدخيل (نهارلل َنهرلا نهترملا راعأ اذإو) :لاق
 .نهرلا ديو ةيراعلا دي نيب ٍةافانمل ؛(نهترملا نامض نم جَرَ : هضبقف)

 ضيبقلا تاوفل ؛(ءيش. ريغب كله :نهارلا دي يف كله نإف) :لاق

 نوتيلا

 مكح يف الإ قاب نهرلا دقع نأل ؛(هدي ىلإ هعجرتسي نأ نهترمللو)

 :نهترملا ىلع هّدرَي نأ لبق نهارلا َكَلَم ول هنأ ئرُي الأ «لاحلا يف نامضلا

 .ءامرغلا رئاس نم هب قحأ نهترملا ناك

 نهرلا مزاول نم سيل نامضلاو «ةمزالب تسيل ةبراعلا دي نأل اذهو
 5 وع 2 و 3

 نكي مل نإو نهرلا دلو يف تباث نهرلا مكح نأ ئري الأ «لاح لك ٰیلع

 .كالهلاب ًانومضم



 هريغ ىلع هتيانجو .هيلع ةيانجلاو «نهرلا ىف فّرصتلا ل

 .نامضلا داع : هدأ اذإف

 .نامضلا مكح طقس : رَخآلا نذإب ًايبنجأ امهدحأ هراعأ ول كلذكو

 .ناك امك ًانهر هّدري ْنأ امهنم ٍدحاو لکلو

 . ءامرغلل ةوسأ نهترملا نوكي : نهترملا ىلإ ّدرلا لبق نهارلا تام ولو
 دخأي نأ لبق َكَلَهف «هب لمعيل نهارلا نم َنهرلا نهترملا راعتسا اذإو

 . نهرلا نامض ىلع َكَلَه : لمعلا يف

 يف ضبقلا داع هنأل ؛(نامضلا داع :هَّدَخَأ اذإف) :نهرلا قع يقب اذإو

 مكح طقس :رخآلا نذإب ًايبنجأ امهدحأ هراعأ ول كلذكو) :لاق

 .انلق امل ؛(نامضلا

 امهنم ٍدحاو لكل نأل ؛(ناك امك ًاتهر هّدري نأ امهنم راحاو لكلو)

 هن ام طيف انج

 نذإب امهدحأ اهرشاب اذإ علا نم ٍةبهلاو عيبلاو ةراجإلا فالخب اذهو

 .[دتبم رلقعب الإ ٌدوعي الف «نهرلا نع جرخي ثيح ءرخآلا

 ةوسأ نهترملا نوكي :نهترملا ىلإ ٌدرلا لبق ُنهارلا تام ولو) :لاق
 ةكح هب لطبيف «تافرصتلا هذهب مزال قح نهرلاب َقّلعت هنأل ؛(ءامرغلل
 .اقرتفاف مزال قح هب قّلعتي مل :ةيراعلاب امأ «نهرلا

 نأ لبق كهف «هب لمعيل نهارلا نم َنهرلا نهترملا راعتسا اذإو) :لاق

 .نهرلا راي ءاقبل ؛(نهرلا نامض ىلع كله :لمعلا يف ذخأي



 ١ هريغ ىلع هتيانجو هيلع ةيانجلاو «نهرلا يف فّرصتلا

 . لمعلا نم غارفلا دعب َكَلَه اذإ اذكو

 .نامض ريغب َكّلَه : لمعلا ةلاح يف َكَلَه ولو

 .لامعتسالاب نهترملل ٌنهارلا ندا اذإ اذكو

 .ٌرئاج وهف : ريثك وأ ليلق نم هب هَنَعَر امف «هتهریل ًابوث هريغ نم راعتسا نمو
 .هنم ّلقأب الو .هنم رثكأب هّئهرَي نأ ريعتسملل ٌروجي ال :ًارذق نع ولو

 .ةيراعلا راي عافترال ؛(لمعلا نم غارفلا دعب كله اذإ اذكو)

 لي توبثل ؛(نامض ريغب كله :لمعلا ةلاح يف كله ولو) :لاق

 .نامضلا ئفتناف «نهارلا ديل ةَمِلاَحم يهو «لامعتسالاب ةيراعلا

 .هاّنيب اَمِل ؛(لامعتسالاب نهترملل 'نهارلا َنِذَأ اذإ اذكو) :لاق

 :ريثك وأ ليلق نم هب ههر امف «هتهريل ًابوث هريغ نم راعتسا نمو) :لاق
 نيعلا كلم تابثإب عربتلاب ٌربتعيف ءديلا كلم تابثإب ٌعربتم هنأل ؛(ٌرئاج وهف
 يذلا ءانضق روداو

 لصفني امك «نهترملل ًاتوبث نيعلا كلم نع ديلا كلم لصفنَي نأ زوجيو
 نأل ؛ةراعإلا يف ًاصوصخ ءرابتعالا ُبجاو قالطإلاو «عئابلا قح يف ًالاوز

 .ةعزانملا ىلإ يضف ال اهيف ةلاهجلا

 لقأب الو فن ركاب هتهري نأ ريعشسلل زوجي ال ءاردق نبع ولو) لاق

 رسيت امب سابتحالا هَضَرَع نأل ؛ةدايزلا يفني وهو ءديفم دبيقتلا نأل ؛(هنم

 هتلباقمب رثكألل ًايفوتسم َريصي نأ هّضَرَغ نأل ؛ًاضيأ ناصقنلا يفنيو «هؤادأ

 .هيلع هب عجريل ؛كالهلا دنع



 هريغ ىلع هتيانجو هيلع ةيانجلاو «نهرلا يف ٍفرِصتلا ٤٤

 . دلبلابو «نهترملابو «سنجلاب ٌدبيقتلا كلذكو

 .ًانماض ناك : فلاخ اذإف

 . نهترملا نيبو هنيب اميف نهرلا قع ميو «ريعتسملا َنَمض ٌريعملا ءاش نإ مث
 . نهارلا ئلع نيدلابو َنوّض امب نهترملا عجريو ؛نهترملا نَمض ءاش نإو
 : نهترملا دنع كّلهف ءّرثكأ وأ نيدلا لثم هئميق تناك نإ قفاو نإو

 / . نهارلا نع لاملا لطبي

 كلذ لك ّنأل ؛(دلبلابو «نهترملابو «سنجلاب دييقتلا كلذكو) :لاق

 ةنامألا يف صاخشألا توافتو «ضعبلا ىلإ ةفاضإلاب ضعبلا رّسيتل ؛ديفم
 .ظفحلاو

 .ًانماض ناك :فتئاخ اذإف) :لاق

 نيبو هنيب اميف نهرلا ٌدقع ميو «ريعتسملا حض ٌريعملا ءاش نإ مث
 .هسفن كلم َنَهر هنأ نيبتف «نامضلا ءادأب هكلم هنأل ؛(نهترملا

١ N >. 4 20 cê, E 
 ىلع نيدلابو '' نِوض امب نهترملا عجريو «نهترملا نَمض ءاش نإو)

 ."”قاقحتسالا ىف هاّيب دقو «(نهارلا

 لثم هّثميق تناك نإ) :هب هَرَمَأ ام رادقمب هتهر ناب «(ققاو نإو) :لاق
 و و ت 2

 مامتل ؛(نهارلا نع لاملا لطبي :نهترملا دنع كلهف ءرثكأ وأ نيدلا

 .كالهلاب ءافيتسالا

 ١5/1١6". ةيانبلا .نهترملا دي يف نهرلا قاقحتسا ىف بابلا اذه لبق يأ (۲)



 10 هريغ ىلع هتيانجو «هيلع ةيانجلاو «نهرلا ىف فّرصتلا

 . نهارلا ىلع بوثلا برل هلم ّبَجَوو
 ةيقب نهارلا ئلعو «ةميقلا ردقب بهذ : نيدلا نم ّلقأ هثميق تناك نإو

 مل : نهارلا نع ًارْبَج هكتفي نأ ٌريِعملا دارأف «نيدلا َلثم هّيميق تناك ولو

 . عنتمي نأ هتيد ئضق اذإ نهترملل نكي
 .نيدلا ئضق اذإ يبنجألا فالخب

 هلامب هتيد ًايضاق راص هنأل ؛(نهارلا ىلع بوثلا ًبرل هلئم بَجوو)
 .هاضرب هنأل ؛هتاذب ضبقلا نود «عوسرلل بجوفلا وهو «ردقلا اذهب

 برل هلثم بَجوو «هباسحب نْيدلا نم بهذ :ُبْيَع هباصأ نإ كلذكو
 .هاّنيِب ام ىلع «نهارلا ىلع بوثلا

 ىلعو «ةميقلا رْدَقِب ْبَهَذ :نيدلا نم لقأ هّتميق تناك نإو) :لاق
 «هتميق ىلع ةدايزلاب ءافيتسالا عقي مل هنأل ؛(نهترملل هنيد ةيقب نهارلا

 .هايب امِل ؛ايفوم هب راص ام بوثلا بحاصل نهارلا ئلعو
 نع ًارْبَج هكتفي نأ ٌريِعملا دارأف «نيدلا لغم هتميق تناك ولو) :لاق

 ثيح «عربتم ريغ هنأل ؟(عنتمي نأ هتيد ئضق اذإ نهترملل نكي مل :نهارلا

 نهترملا ٌربجأف «"”ريعملا ئّدأ امب نهارلا ئلع عجرب اذهلو هَكْلِم ْصْلَخُي
 .عفدلا ىلع

 يف ئىعسي ال وه ذإ ؛عربتم هنأل ؛(نيدلا ئضق اذإ يبنجألا فالخب)

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط ىف تبثم :ريعملا :ظفل )١(



 هريغ ىلع هتيانجو «هيلع ةيانجلاو ,نهرلا يف فّرصتلا ٤٦

 : هكتفا ام دعب وأ «هتهري نأ لبق نهارلا دنع ةيراعلا بوثلا كله ولو
 . هيلع نامض الف

 . نهارلل لوقلاف : كلذ يف افلتخا ولو

 . ريعملل لوقلاف : هب نهرلاب هَرمَأ ام رادقم يف افلتخا ولو

 كَلهف ءاذك هضرقيل ار ب نأ وهو ءدوعوم نيدب ٌريعتسملا ههر ولو
 دوطوملا رذق نمضي : ءاوس ةميقلاو ارمسملاو «ضارقاإلا لف نهترملا دب

3 0 

 .هّلبقي ال نأ بلاطلل ناكف «هتمذ غيرفت يف الو «هکلم صيلخت

 ام دعب وأ «هتهري نأ لبق نهارلا دنع ةيراعلا بوثلا َكَّلَم ولو) :لاق
 تولا رخو دهب 0 اييهاق يصب ال ا لع ناد لاق: کا
 ١ .هاّنيِب ام ىلع

 هاوعدب ءافيإلا ركي هنأل ؛(نهارلل لوقلاف :كلذ يف افلتخا ولو) :لاق
 .نيتلاحلا نيتاه يف َكالهلا

 نأل ؛(ريعملل لوقلاف :هب نهرلاب هَرَمَأ ام رادقم يف افلتخا ولو) :لاق
 هر ناكنإ يف اذكف لما راک يك هلوق لوقلا

 ما ؛ هب هرب ب نأ وهو «دوعوم نيدب ريعتسملا هتهر ولو) :لاق

 ذاق وب ر ةميقلاو لو نفازكألا لبق نهترملا دي يف كّلهف

 .دوجوملاك هنأ اَنِب اَمِل ؛(ئّمسملا دوعوملا

 نم هئافيتساب نهرلا ةيلام ةمالس ّنأل ؛هلثمب نهارلا ئلع ُريعملا عجريو
 .هنع هتمذ ةءاربب هتمالسك :نهترملا



 ۱٤۷ هريغ ىلع هتيانجو «هيلع ةيانجلاو «نهرلا ىف فّرِصتلا

 . راج : ريعملا هقتعأف «ًادبع ةيراعلا تناك ولو

 . نهارلا ىلع نيدلاب َعَجَر ءاش نإ : رايخلاب نهترملا مث

 . هتميق َريعملا ّنمِض ءاش نإو
 ا ر 5 هي وع 5

 .ريعملا ىلإ اهّدريف « هّئيد ضبقي نأ ئلإ هدنع انهر نوكتو

 لبق ةبادلا بكر وأ «دبعلا مدختساف «هَنهْرَيل ةباد وأ «ًادبع راعتسا ولو

 امهضبقي ملف «لاملا ئضق مث ءامهتميق لثم لامب امِهَتمَر مث ءامهتهري نأ
 . نهارلا ىلع نامض الف : نهترملا دنع اكله تح

 0 ءدبعلا مدختسا وأ ءةبادلا بكر مث «نهرلا كفا اذإ كلذكو

 .ةبقرلا كلم مايقل ؛(زاج :ٌريعملا هقتعأف ءادبع ةيراعلا تناك ولو) :لاق

 مل هنأل ؛(نهارلا ىلع نيدلاب عَجَر ءاش نإ :رايخلاب نهترملا مث) :لاق

 ءهاضرب هتبقرب قّلعت دق قَحلا نأل ؛(هتميق ٌريعملا َنَّمض ءاش نإو) «هفوتسي
 .قاتعإلاب هفلتأ دقو

 نأل ؛(ريعملا ىلإ اهّدريف «هتيد ضبقي نأ ىلإ هدنع ًانهر نوكتو)
 .نيعلا ٍدادرتساك :ةميقلا دادرتسا

 ةبادلا بكر وأ «دبعلا مدختساف «هتهريل ةباد وأ ءأدبع راعتسا ولو) :لاق

 امهضضبقي ملف «لاملا ئضق مث ءامهتميق لثم لامب امهر مث ءامهتهرَي نأ لبق
 نامضلا نم ءىرب دق هنأل ؛(نهارلا ىلع نامض الف :نهترملا دنع اكله تح

 .قافولا ىلإ داع مث «فئلاخ ًانيمأ ناك هنإف ءامهتميق لثم لامب امهر نيح

 ءدبعلا مدختسا وأ «ةبادلا بكر مث «َنهرلا َكّتفا اذإ كلذكو) :لاق



 هريغ ىلع هتيانجو «هيلع ةيانجلاو «نهرلا ىف فّرصتلا ۸

 . نمضي ال : هِعْنص ريغ نم كلذ دعب َبِطَع مث ءبّطعي ملف
 و ع

 . ةنومضم : نهرلا ىلع نهارلا ةيانجو

 .اهرذدقب هنْبَد نم طقس : هيلع نهترملا ةيانجو

 دعب هنأل ؛(نمضي ال :هِعْنص ريغ نم كلذ دعب َبِطَع مث .بظعي ملف
 ةراعتسالا مكح ءاهتنال ؛ريعتسملا ةلزنمب ال «عدوملا ةلزنمب :كاكفلا

 .نامضلا نع أربيف «قافولا ىلإ داع دقو «كاكقلاب

 دي ىلإ لوصولا نم دب الف «هسفن ذي هدي نأل ؛ريعتسملا فالخب اذهو
 عوجرلا وهو «رمآلا ا اا يف ٌريعتسملا امأ «كلاملا
 .ءافيتسالا ققحتو «كالهلا دنع هيلع

 .(ةنومضم :نهرلا ىلع نهارلا ةيانجو) :لاق

 اا لحم لالا م و «مّرتحم مزال ّقَح تيوفت هنأل

 :توملا ضرم ضيرملا لامب ةثرولا قح قلعتك «نامضلا ىح يف يبنجألاك
 تالا ءازو ايف "نيل افن عنمي

 اهب ئرتشُيل هتميق اونوّض :ةثرولا هفلتأ اذإ «هيمدخب ئّصوملا دبعلاو

 .(””هردقب هنيد نم طقس : هيلع نهترملا ةيانجو) :لاق

 .هفرصت :خسُت يفو )١(

 .نهرلا ىلع يأ (۲)

 .لضفلاب نهترملا عجريو : يهو «ةدايز انه 11۸ص يدتبملا ةيادب يفو )۳(



 ١.8 هريغ ىلع هتيانجو هيلع ةيانحلاو «نهرلا ىف فّرصتلا

 رده : امهلام ئلعو .نهترملاو .نهارلا ىلع نهرلا ةيانجو و ۱ - 8 ١

 .ةربتعم نهترملا ىلع هئيانج : الاقو

 فا هلا نال اذه :نيدلا) ةف ةرلع نامل نركب نأ فاتعمو
 .هكلامل هئمضيف «نهترملا هيلع ئّدعت دقو «كلاملا

 .(ُرَدَه :امهلام ئلعو «نهترملاو «نهارلا ىلع نهرلا ةيانجو) :لاق
 ١ ١ ١ .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو

 .(ةربتعم نهترملا ىلع هتيانج :الاقو)

 .لاملا بجوي ام :سفنلا ىلع ةيانجلاب ٌدارملاو

 .كلاملا ىلع كولمملا ةيانج اهنألف :""ةّيقاَق ولا امأ

 .””هيلع نفكلا ناك :"”دبعلا تام ول هنأ ىر الأ

 ءادأ دنع كيلا نأل ؛هنم بوصغملا ىلع بوصغملا ةيانج فالخب

 كتان تا فيله ا نكي دم مالل ت ناش
 كرا كلاما ريق الَغ

 يفو «هكلام ريغ ىلع ْتَلَصَح ةيانجلا نأ :“ةيفالخلا يف امهلو
 .ربتعتف «ةيانجلاب هيلإ رابعلا ْمْقَد وهو «ةدئاف رابتعالا 3

 انس ٠ ٠ #

 )١( ةيانبلا .نهارلا ىلع نهرلا ةيانج يهو «ةيقافولا ةلأسملا يأ 1١6/7٠".

 .بصغلا تقو نم (؟)

 .هالوم ىلع يأ (۳)

 .بصغلا نامز نم يأ (5)

 .نهترملا ىلع نهرلا ةيانج ةلأسم يهو (5)



 هريغ ىلع هتيانجو «هيلع ةيانجلاو «نهرلا يف فّرصتلا 10۰

 . و ها. ا. د. ا. ا. واو وأ واو وو ىو CCGG GG GGG هو اه هج ¢ ® ®

 .نهترملا ىلإ ةيانجلاب هاعفدو «نهرلا الطبأ نهترملاو نهارلا ءاش نإ مث

 .هلاح ىلع نهر وهف :ةيانجلا بلطأ ال :نهترملا لاق نإو
 نم ٌريهطتلا هيلع ناك :نهترملل اهانربتعا ول ةيانجلا هذه نأ :"هلو

 بوجو عم «هل نامضلا بوجو ٌديفي الف «هنامض يف تلصح اهنأل ؛ةيانجلا
 .هيلع صيلختلا

 نيدلاو هّثميق تناك اذإ قافتالاب ربتعُت ال نهترملا لام ىلع هتيانجو

 .ةدئافلا وهو ءدبعلا كلمتي ال هنأل ؛ "اهرابتعا يف ةدئاف ال هنآ اوين

 هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ "دنعف :نيدلا نم ٌرثكأ ةميقلا تناك نإو

 ةعيدولا ٍدبعلا ةيانج هبشأف «هنامض يف سيل لضفلا نأل ؛ةنامألا ردقب ٌربتعي

 0 ىلع

 «تباث هيف سبحلا وهو «نهرلا مكح نأل ؛ربتعُت ال اهنأ :'
 0 راصف

 ؛نهترملا نبا ئلع وأ «نهارلا نبا ئلع نهرلا ةيانج فالخب اذهو

 .يبنجألا ىلع ةيانجلاك راصف «ةنيابتم ةقيقح كلالمألا نأل

 .هللا همحر ةفينح يبأ مامإلل يأ )١(

 «ةيانجلا رابتعاب يأ «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف :اهرابتعاب :ثينأتلاب :اذكه (۲)
 ٠  .هرايتعاب :اهيفف ةيطخلا خسنلا امأو

 نعف :خسنلا ةيقب يفو «حصأ :اهيلع بتكو «ه۷۳۸ ةخسن يف :دنعف :اذكه (۳)

 .هللا همحر ةفينح يبأ مامإلا نع يأ (5)



 ١6١ هريغ ىلع هتيانجو «هيلع ةيانجلاو «نهرلا يف فّرصتلا

 تعجرف ءرعسلا يف صقتف ءلجأ لإ يلا افلآ يواسي ًادبع َنَهَر نمو

 نإف : لجألا لح مث «ةئام هتميق مرو طخ لجر هلم مث ءةئام ئلإ هتميق

 . ءيشب نهارلا ىلع عجري الو فح نع ًءاضق املا رضب نهترملا

 يف ص قتف « لجأ ىلإ «وفلأب ًافلأ يواسي ًادبع نهر نمو) :لاق

 «ةئام هّتميق مرَغو ؛ ٩خ لجر هل مف وئام لإ هميق تعجرف ءرعسلا

 ئلع عجري الو «هقح نع ءاضق ةئاملا ضبقي نهترملا نإف :لجألا لح مث

 .(ءيشب نهارلا

 ءاندنع ٍنْيَدلا طر ُبجوي ال ٌرعسلا ثيح نم ناصقتلا نأ :ةليصاو

 .هللا همحر رفزل افالخ

 .نيعلا صاقتنا ةبشأف .تّصقتنا دق ةيلاملا نإ :لوقي وه

 ُربتعُي ال كلذو «سانلا تابغر ِروُتُف نع ةرابع رعسلا ناصقن نأ :انلو

 بجي ال ئتح «بصغلا يف الو ءٌرايخلا هيف تبي ال ئتح « عيبلا " يف امك
 .نامضلا

 ذإ ؛هيف ءافيتسالا رقعي : :هنم ءزج تاوفب نأل ؛نيعلا ناصقن فالخب

 يقب :رعسلا ناصقنب نيدلا نم ءيش طقسي مل اذإو ءءافيتسالا دي ديلا

 نيدلا *لکب "”ررقتي ًانوهرم

 .ئرخأ نود «خسُن يف تبثم :ًاطح :ظفل )١(

 .عيبلا يف ربتعي ال :خسُن يفو (1)
 .ه١٠١ 4٠ ةخسن يف تبثم :ررقتي :ظفل (۳)

 .نيدلا ردقب :خسُت يفو (5)



 هريغ ىلع هتيانجو .هيلع ةيانجلاو «نهرلا ىف فّرصتلا 1۲

 es ءاضق ةئاملا ّضْبَق : ةئامب هعابف ‹ هعيبي نأ نهارلا هرم ناك نإو

 نامض يف ٍفالئإلا موي هيف ربح هنأل ؛ةثام هّتمبق مرغ :رح هلت اذإف

 يف ةيلاملا لدب هنأل ؛نهترملا هذخأو «تئافلا ردقب رباجلا نأل ؛فالتإلا

 ةيد ىلع از ال تح ءانلصأ ئلع مدلاب ًالّباقم ناك داو ملا نج

 «ةيلاملاب ّقّلعتم نهترملا قحو «ةيلاملا ببسب هقحتسا ئلوملا نأل ؛ّرحلا
 ۰ .هماقم ماق اميف اذكف

 نم ءافيتسالا دي نهترملا دي ّنأل ؛ءيشب نهارلا ىلع عجري ال مث
 ًايفوتسم ٌريصيف ءفلأ ءادتبالا يف تناك هّتميقو ءٌرَرقتي كالهلابو ءءادتبالا

 .ءادتبالا نم لكلا

 لإ يدون هنأل فاح فلألا اينوتنس لعجت نأ نكي ال لوقت وأ

 ٌريصي :َكّلَه اذإف «نيعلا يف ةئامعست يقبو «ةئاملا ًايفوتسم ٌريصيف ءابرلا
 .كالهلاب ةئامعست ًايفوتسم

 لكلا ًايفوتسم ٌريصي هنأل ؛رلحأ "”لتق ريغ نم تام اذإ ام فالخب

 .ابرلا ىلإ يدؤي ال هنأل ؛دبعلاب

 ءاضق ةئاملا ضب :ةئامب هعابف «هعيبي نأ نهارلا هَرَمَأ ناك نإو) :لاق

 )١( ةيانبلا .ةيلصو انه :نإ ٠۲٤/٠٠١.

 ) )۲.لعف :خسُت يفو

 .ةئامعستب عجري :هقح نم ءاضق ةئاملا ضبقو :خسُن يفو (؟)



 ١6 هريغ ْىلع هتيانجو ‹ هيلع ةيانحلاو «نهرلا ىف فّرصتلا

 . ةئامعستب عجريو «هقح نم

 . نيدلا عيمجب هكتفا : هن عفدف «ةئام هتميق دبع نإو دل هكتفا : هئاكم مفدف «ٌةئام هّيميق دبع هل ن

 نإو «نيدلا عيمجب هكتفا ءاش نإ : رايخلاب وه : هللا همحر دمحم لاقو
 . هلامب نهترملا ىلإ عوفدملا دبعلا َمّلس ءاش

 نهارلا نأك راص :نهارلا نذإب هعاب اّمَل هنأل ؛(ةئامعستب عجريو «هقح نم

 .هسفنب هعابو «هدرتسا

 اذكو «ئفوتسا ام ردقب الإ ٌنيدلا ئقبيو «ٌنهرلا لطبي :كلذك ناك ولو

 .اذه

 .(نيدلا عيمجب هكتفا :هئاكم مِقدف ءٌةئام هّثميق دبع هَلَتَق نإو) :لاق

 .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو

 نإو «نيدلا عيمجب هكتفا ءاش نإ :رايخلاب وه :هللا همحر محم لاقو)

 .(هلامب نهترملا ىلإ عوفدملا دبعلا َمّلس ءاش

 .ةئامب ًانهر ريصي : هللا همحر ٌرفز لاقو

 فلخأ هنأ الإ «كالهلاب رقت دقو «ءافيتسا دي نهترملا دي نأ : ل

 .هردقب نيدلا ئقبيف هما رذدقب الدب
 ًامحل لوألا ماقم مئاق يناثلا دبعلا نأ :هللا مهمحر رفز ىلع انباحصألو

 .امدو

 .هللا همحر رفز مامإلل يأ (۱)



 هريغ ىلع هتيانجو «هيلع ةيانجلاو ,نهرلا يف فّرصتلا ١6

 سيلو «نهترملا ىلع ةيانجلا نامضف : ًأطخ ًاليتق ”رهرلا دبعلا لَ اذإو

 . عقدي نأ هل

 ئى ۶ 5

 نيدلا نم ءيش ا ال :رعيلا صقتناو ءامكاق لوألا ناك ولو

 .هلاكم عوفدملا ماق اذإ كلذكف ءانركذ امل ؛اندنع

 «نهترملا نامض يف رّيغت نوهرملا نأ :رايخلا يف هللا همحر ٍدمحملو

 دي يف ليف اذإ بوصغملاو «ضبقلا لبق ليَ اذإ عيبملاك «نهارلا يخيف
 .اذه اذك «هنم بوصغملاو يرتشملا ريخي :بصاغلا

 ًامحل لوألا ماقم يناثلا مايقل ؛دبعلا سفن يف ْرَهظَي مل ٌريغتلا نأ :امهلو
 ئ 3 2 0 02

 زوجي الف ءاندنع ةنامأ نهرلا نيعو هللا همحر رفز عم هانركذ امك ءامدو

 ا ريب همك لعل

 فالخب «ٌخوسنم هنإو «"”يلهاج مكح :نْيَدلاب نهرلا َلْعَج نألو
 ؛بصغلا فالخبو ء«ٌعورشم وهو «خسفلا همكح :هيف رايخلا نأل ؛عيبلا

 .عورشم نامضلا ءادأب هكلمت نأل

 دبع هلت مث «ةئام يواسي راص تح .هرعس عَجارت دبعلا ناك ولو

 .فالخلا اذه ئلع وهف :هب َمِفَدَف «ةئام يواسي

 «نهترملا ىلع ةيانجلا نامضف :ًاطخ ًاليتق ُرهرلا ٌدبعلا لَم اذإو) :لاق
9 2 1 Wer. كيلمتلا كلمي ال هنأل ؛("”عفدي نأ هل سيلو. 

 )١( ةيانبلا .«نهرلا قلغي ال» :هلوقب ملسو هيلع هللا ئاص يبنلا هدر ٠۲٠/٠٠١.

 ) )۲.ةبقرلا كيلمت كلمي ال نهترملا نأل ؛دبعلا عقد نهترملل سيلو يأ



 ١ هريغ ىلع هتيانجو « هيلع ةيانجلاو «نهرلا يف فّرصتلا

 ىلع عجري الو ءهلاح ىلع نيدلا يقبف «لحملا َرْهَط :ْىَدَف ولو
 . ءادفلا نم ءىشب نهارلا

 .ةيدلاب هدفا وأ ءدبعلا عفدا : نهارلل ليق : يفي نأ نهترملا ئبأ ولو
 : اهمكح نيو «ةيانجلا مكحب نهارلا بّلاطي : ءادفلا نع عنتما اذإف

 .رييختلا

 ئّدق نإ كلذكو «نيدلا طقس : عفدلا راتخا نإف

 اراه ج و اج راع لا ف ا نوط ن ر لاق
 .اهحالصإ هيلع ناكف «هنامض يف ْتَلَصَح ةيانجلا نأل ؛(ءادفلا نم ءيشب نهارلا

 وفا وأ «دبعلا عفدا : :نهارلل ليق :يرفُي نأ نهترملا ئىبأ ولو) :لاق

 غلا ييترملا را امقزو هل مئاق ةبقرلا يف كلملا نأل ؛(ةيدلاب

 هت مايقل

 نِمو «ةيانجلا مكحب نهارلا بّلاطُي :ءادفلا نع عنتما اذإف) :لاق

 .ءادفلاو عفّدلا نيب (رييختلا :اهمكح

 نامض يف ىنعمل قِحتسا هنأل ؛(نيدلا طقس :عفدلا راتخا نإف) :لاق

 .كالهلاك راصف «نهترملا

 ىلع ناك ضوعب هل لصاحلاك دبعلا نأل ؛(ئدق نإ "”كلذكو) :لاق

 ادا وه ولا

 )١( ةيانبلا .ةيانجلا نع دبعلا رهط يأ ٠١/۳۲۸.

 ) )۲.نهارلا دق نإ نيدلا طقسي كلذكو يأ



 هريغ ىلع هتيانجو «هيلع ةيانجلاو «نهرلا ىف فّرصتلا ك6
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 نهترملا ئّذأ نإف «هتبقر قرغتسُي الام نوهرملا دبعلا كّلهتسا ولو
 ءادفلا يف امك .هلاح ىلع هنيدف : دبعلا َمْرَل يذلا نيدلا .

 ءهنع يدؤي نأ ٌراتخي نأ الإ «نيدلا يف هعب : نهارلل ليق : بأ نإو

 نهترملا نيد لطب : ىَدأ نإف .

 هّئيد دبعلا نيد ُبحاص ذخأي : هيف دبعلا َعْبيو دوب مل نإو .

 ُبْطاخُي ثيح ءألام كلهتسا وأ «ًاناسنإ لف اذإ نهرلا دلو فالخب
 .نهترملا ىلع نومضم ريغ هنأل ؛ءادتبالا يف ءادفلا وأ «عفدلاب نهارلا

 ولا اك عنيد نم يب طقم علب« نترلا نم: ےس نزف
 ."”امهلاح ئلع هّمُأ عم نهر وهف :ئَدَق نإو «ءادتبالا يف كله

 ئّمأ نإف «هتبقر قرغتسي ًالام نوهرملا دبعلا كّلهتسا ولو) :لاق
 .ءادفلا يف امك «هلاح ىلع "هنيدف :دبعلا مزل يذلا َنيدلا نهترملا

 ناف «هنع يدؤي نأ َراتخي نأ الإ «نيّدلا يف هعب :نهارلل ليق :ئبأ نإو

 .ءادفلا يف انركذ امك «(نهترملا نيد لطب :ئّدأ

 ؛(هئيد دبعلا نيد بحاص دحاي :هف هبعلا عو دوي مل نإو) :لاق

 قح ىلع هيدقتل ؛ةيانجلا يلو حو نهترملا ِنْيَد ىلع مّدقم دبعلا نيد نأل
 .ئلوملا

 .نهرلا نم دلولا جرخ :نهترملل نهارلا عفد نإ يأ )١(

 .اهلاح :خسُت يفو (۲)

 .هتيرلف :خسُن يفو 2774/١6 ةيانبلا .نهترملا نيد يأ (۳)



 10۷ هريغ ىلع هتيانجو «هيلع ةيانجلاو «نهرلا يف فّرصتلا

 لضفلاف : ٌرثكأ وأ نهترملا ِنْيَد لثم ولبعلا ميرغ نيدو ءيش َلَضَف نإف
 .نهترملا نيد لّطَبو «نهارلل

 امو «دبعلا نيد ردقب نهترملا نيد نم طقس : لقأ ٍدبعلا نيد ناك نإو
 .ناك امك ًانهر ئقبي ٍدبعلا نيد نم لَضَق

 .هب هَذَخَأ : َلَح دق نهترملا نيد ناك نإ مث

 لدي ا : َلِحَي مل ناك نإو

 امب عجري ملو ءَنمشلا َدَخَأ : ميرغلا نيدب يِفَي ال ٍدبعلا نمث ناك نإو

 . دبعلا ق قع ىنح ٍدحأ ئلع يقب

 رکا وأ مامر ني 0 دبعلا لضف نإف) لف هل 2 5 12211101 5

 البلا 17 «نهترملا نامض

 نيد نق نهترملا نيد نم طقس :لقأ ٍدبعلا نيد ناك نإو) :لاق

 .ناك امك ًانهر ئقبي ٍدبعلا نيد نم ضف امو «دبعلا

 .هقح سنج نم هنأل ؛(هب هَّذَحَأ :لَح دق نهترملا نيد ناك نإ مث
 كي ني

 .لِحَي ئتح هكسمأ :لِحَي مل ناك نإو) :لاق

 امب عجري 1 لا د

  .قنيلا دعب 00085 32 دقو «هتبقرب

 .هلعفب هيلع بجو هنأل ؛دحأ ىلع عجري ال :هدعب ئدأ اذإ مث



 هريغ ىلع هتيانجو «هيلع ةيانجلاو «نهرلا يف فّرصتلا 10۸

 لاقُي : دبعلا ئنج دقو ء.فلأب ٌنْهَر وهو «نْيَفلأ دبعلا ةميق تناك نإو
 .هايدفا : امهل

 . ًانهترم وأ ناك ًانهار «يدفآ انآ : لاق نمل لوقلاف : اًحاشت نإف

 نج دقو ءيفلأب نهر "وهو ءَنْيَفلَأ "'دلبعلا ةميق تناك نإو) :لاق
 «ةنامآ فصنلاو نرش هنم فضلا نال «؛(ءايدفإ :امهل لاقي دخلا

, | 
 .نهارلا ىلع :ةنامألا يفو «نهترملا ىلع :نومضملا يف ءادفلاو

 زوجي ال عفدلاو «نهترملا نيد لّطَيو اف :عفدلا ىلع اعمجأ نإف

 .هب اضرلا هنم امنإو ءاتيب امل ؛نهترملا نم ةقيقحلا يف
 .(ًانهترم وأ ناك ًانهار «يدفأ انأ :لاق نمل لوقلاف :اًحاشت نإف) :لاق

 عفدلا يفو «نهارلا قح لاطبإ ءادفلا يف سيل هنألف :نهترملا امأ

 .نونردلا ةوح لاطز :نمارلا ناخب يللا
 “نإو كلذ هل :يدفأ انأ :نهترملا لاق اذإ نهرلا دلو ٍةيانج يف اذكو

 «هنيدب سوبحم وهف :ًانومضم نكي مل نإ هنأل ؛مفدلا ٌراتخي كلاملا ناك

 .يِلفَي نأ هل ناكف «نهارلا ىلع ٌررض الو «حيحص ضرع ءادفلا يف هلو

 .نهرلا يأ )١(

 .دبعلا يأ (۲)

 .يفلأب نهر دقو :خسُن يفو (۳)

 ةيطخلا خسنلا امأو «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف :ءادفلا يف سيل هنألف :اذكه (6)

 .ءادفلا يف سيلف :اهيفف

 .ةيلصو انه :نإ (4)



 10۹ هريغ ىلع هتيانجو «هيلع ةيانجلاو «نهرلا يف فّرصتلا

 مجري ال ئتح «ةنامألا ٍةصِح يف ًاعّوطتم ءادفلا يف ُنهترملا نوكيو
 . نهارلا ىلع

 نهترملا ىلع بَّسَتحي هنإف : نهارلا هادفو «ىدفي نأ نهترملا ئبأ ولو
o 05 1  

 . هنيد نم ناكو «ءادفلا فصن

 نادك كف اب امل ؛عفدلا ةيالو نهترملل سيل هنألف :نهارلا امأو

 ال تح «ةنامألا صح يف ًاعوطتم ءادفلا يف نهترملا نوكيو) :لاق
 ملف «نهارلا بّطاخيف «هراتخي ال نأ ِهّنِكمُي هنأل ؛(نهارلا ىلع عجري
 .ًاعربتم ناك :هذه ةلاحلاو «همزتلا

 عم عجري ال هنأ .هللا همحر ةفينح يبأ نع يور ام ىلع اذهو

 .ارلاعت هللا ءاش نإ نلوقلا نيتسو "وضحا

 ىلع بسحب هنإف :نهارلا هادفو «يدفي نأ نهترملا بأ ولو) :لاق

 ىدَف «مزال ٌرمأ نيدلا طوقس نأل ؛(هنّيد نم ناكو «ءادفلا فصن نهترملا

 .ًاعّوطتم ءادفلا يف نهارلا لعجُي ملف «عقَد وأ

 :نيدلا لطب :َرثكأ وأ نيدلا لثم ءادفلا ُفصن ناك نإ :ٌرَظنُي مث

 امي ًانهر دبعلا ناكو «ءادفلا مفصن رذقب نيدلا نم طقس :لقأ ناك إو
 سيل وهو «نهارلا هاَذأ اذإف ءهيلع ناك "'فصن يف ءادفلا نأل ؛يقب
 ءهّمصن ئفوأ هنأك «هنيدب ًاصاصق ٌريصيف «هيلع ٌعوجرلا هل ناك :عّوطتمب

 .يقب امب ًانهر دبعلا ئقبيف
0 

0 

5 

 .نهارلا روضح يأ )١(

 .فصنلا :خسُت يفو )۲(



 هريغ ىلع هتيانجو «هيلع ةيانجلاو «نهرلا يف فّرصتلا ۱1۰

 ناك نإو ءٌعّوطتم وهف :ٌرضاح نهارلاو .ئَّدَق نهترملا ناك ولو

 .نيدلا ئضقو «نهرلا هّيصو عاب : ُنهارلا تام اذإو

 .هعيبب ةرمأو ءايصو هل يضاقلا بص : صخشب ئصوأ نكي مل نإو

 ناك نإو ءٌعوطتم وهف :ٌرضاح نهارلاو «ئدق نهترملا ناك ولو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ لوق اذهو «(ًاعوطتم نكي مل :ًابئاغ

 عوطتم نهترملا :هللا مهمحر ٌرفزو نسحلاو دمحمو فسوي وبأ لاقو

 .يبنجألا هبشأف «هرمأ ريغب هريغ كلم دف هنأل ؛نّيهجولا يف

 :"رهترملا هادف اذإف «هّتبطاخم هنكمأ :ًارضاح ٌئرهارلا ناك اذإ هنأ :هلو

 .يبنجألاك ءعّربت دقف

 ىلإ ٌجاتحَي نهترملاو «هّتبطاخم ترذعت :ًابئاغ ُنهارلا ناك اذإ امأف
 .ًاعربتم نوكي الف :ةنامألا حالصإب الإ كلذ هّنكمُي الو «نومضملا حالصإ

 نأل ؛(نيدلا ئضقو «نهرلا هّيصو عاب :نهارلا تام اذإو) :لاق

 .هّماقَم مئاق يصولا

 اذكف .نهترملا نذإب عيبلا ةيالو هل ناك :هسفنب ًايح يصوملا لوت ولو

 .هيصول
 آو ءًايصو هل يضاقلا بص :'""صخشب ئصوأ نكي مل نإو) : لاق

 قلا فا ر ا يمبلا قل ًارظان برص يضاقلا نأل ؛(هعيبب

 يصو هل نكي مل نإو :خسُن يفو )١(



 1 هريغ ىلع هتيانجو «هيلع ةيانجلاو «نهرلا ىف فّرصتلا

 نم ميرغ دنع ةكِرّتلا ضعب يصولا نك «نيد تيملا ئلع ناك نإو
 در نأ نْيرخآللو رج مل : هئامرغ

 .زاج : هودري نأ لبق مهيد ئضق ناف

 .هنيد يف عْيبو «نهرلا زاج : َرَخآ ميرغ تيملل نكي مل ولو

 .زاج : لجر ىلع تيملل نيدب يصولا نهترا اذإو

 هَل ام يفوتسيو «هريغل هيلع ام يّدؤيل :يصولا بص يف ٌرظنلاو «مهسفنأل

 .هريغ نم

 رف م ا ا نوني يضولا نعرف ا وابل ىلع داك ناز ا
 ءافيإلاب ءامرغلا ضعب , َركآ هنأل ؛(هوذري نأ نْيِرَخآللو رجب مل :هئامرغ نم

 .يقيقحلا ءافيإلاب راثيإلا هبشأف < «يمكحلا

 لوصوب عناملا لاوزل ؛(زاج :هودري نأ لبق مهيد ئضق نإف) :لاق
 لإ مهقح

 ءافيإلاب ًارابتعا ؟(رهرلا زاج :رخآ ميرغ تيملل نكي مل ولو) :لاق

 .هدعب اذكف «نهرلا لبق هيف ابي هنأل ؟(هنيد يف عببو) < « يقيقحلا

 «ءافيتسا هنأل ؛(زاج : :لجر ئلع تيملل نيدب يصولا ن نهترا اذإو) :لاق

 :هكلمي وه

 باتك يف اهركذن «تاليصفت يصولا نهر يفو :هنع هللا يضر لاق

 .ئلاعت هللا ءاش نإ اياصولا

Fe FFداع  



 لصف ۱1۲

 لف

 يواسي ًالخ راص مث ءرّمختف «ةرشع هّتميق «ةرشعب ًاريصع َنَهَر نمو
 .ةرشعب نهر وهف : ةرشع

5 
0 

 نهرلا يف ٍةقرفتم لئاسم يف

 ًالخ راص مث «رکختف «ٌةرشع هّيميق «ةرشعب ًاريصع َنَهَر نمو) :لاق
 الَحَم نوكي :عيبلل ًالَحم نوكي ام نال ؛(ةرشعب نهر وهف :ةرشع يواسي

 لا الكت نكي ل ناو راو اف ةيلاغلاب الملا اذ[ نزل
 مل لكم وول ا

 نا 9إ: خلا قد نشل لبق فف رم ىرشا نت نإ ريح

 .ب اذإ ام ةلزنمب ٠ «عيبملا صو رّيغتل ؛عيبلا يف يختي

 .نهترملا ديب يأ )١(

 .نهرلاو عيبلا يأ (

 .رمخلا ةلاح يف يأ (۳)

 .لحلا ةلاح يف يأ )٤(

 .يرتشملا يأ )0(



 ۱1۳ نهرلا يف ةقرفتم لئاسم يف

 راصف ءاهدلج َعيّدف «تتامف «ٍةرشعب ةرشع اهتميق ةاش َّنَهَر ولو

 . مهردب نهر وهف : ًامهرد يواسي

 .يفوصلاو نبللاو رمثلاو دلولا لثم وهو «نهارلل : نهرلا ءامنو

 . لصألا عم ًانهر نوكيو

 .ءيش ريغب كهي : َكَلَه ناف

 ءاهدلج غبدف :تنامف ةر ةع اهثميف هاش نهر ىلو) لا

 اذإف «كالهلاب ُرّرقتي َنهرلا نأل ؛(مهردب ٌنْهَر وهف :ًامهرد يواسي راصف
 وراق ةمكح درع :لحملا ضعب يح

 ال ثيح :اهدلج عبدف «ضبقلا لبق ةعيبملا ةاشلا تتام اذإ ام فالخب

 امأ «دوعي ال ضِقَنملاو «ضبقلا لبق كالهلاب ضفتي عيبلا نأل ؛عيبلا ٌُدوعي

 .هاّنيِب ام ىلع «"كالهلاب ُرَرقتيف نهرلا
 :عببلا دوعي :لوقيو «عيبلا ةلأسم نمي نم هللا مهمحر انخياشم نمو

 ؛(يفوصلاو نبللاو رمثلاو دلولا لثم وهو «نهارلل :نهرلا ءامنو) :لاق
 کا ف دلو

 .هيلإ يرسّيف مزال قح نهرلاو «هل ْعَبَت هنأل ؛(لصألا عم ًانهر نوكيو)

 لباقي امم اهل طْسسِق ال عابنَألا نأل ؛(ءيش ريغب كهي :كّلَه نإف) :لاق

 .اهلوانتي ال ظفللا ذِإ ؛ًادوصقم ردقعلا تحت لخدت مل اهنأل ؛لصألاب

 .هيلإ مكحلا دوعيف )١(



 نهرلا يف ٍةقرفتم لئاسم يف ۱٤

 نيدلا مَسقُيو «هتصحب ْنهارلا هكتفا : ءامّنلا يقبو «لصألا َكَلَه نإو

 . كاكقلا موي ءامنلا ةميقو «ضبقلا موي نهرلا ٍةميق ىلع

 . نيدلا نم طقس : لصألا باصأ امف

 .هب نهارلا هكتفا : ءامنلا باصأ امو

 بلح : نهترملل ْنهارلا لاقو «ةرشع اهئميقو :ةرشعب ةاش نهر ولو

 يف هيلع ٌنامض الف : برشو َبّلَحَف ا قةاشلا

 مَّسقْيو «هتصحب نهارلا هكتفا :ءامّللا يقبو «لصألا كله نإو) :لاق
 نهرلا نأل ؛(كاكقلا موي ءامنلا ٍةميقو «ضبقلا موي نهرلا ةميق ىلع نيدلا

 «هتقو ىلإ يِقب ةب اذإ كاكّتلاب ةدوصقم ًريصت : ةدايزلاو نها انومضم ٌريصي

 .عيبملا ا وضم راض اذ ءيش هلباقي عبتلاو

 ادق لصألا هلباقي هنأل ؛(نيدلا نم لطي :لصألا 5 امف)

 .انرَكَد امل ؛(هب نهارلا هّكتفا :ءامنلا باصأ امو)

 ةيافك» يف اهّضعب انركذ دقو رحت لالا اذه ىلع لئاسملا روصو

 .«تادايزلا»و ««“ '"عماجلا» ىف همامتو ««ىهتنملا
 و 2 ا ا

 :نهترملل نهارلا لاقو «ةرشع اهتميقو «ةرشعب ةاش نهر ولو) :لاق
 م ك صر 2 5 سن فكر ت ووو

 هيلع نامض الف :برشو ًبَّلَحف «لالح كل وهف َتْبَلَح امف «ةاشلا بلحا

 .(كلذ نم ءيش يف

 )١( ةخسن ةيشاح يف وه امك 2777ص ريبكلا عماجلا يأ ١٠١78ه.



 ١6 نهرلا يف ٍةقرفتم لئاسم يف

 . نيدلا نم ءيش طقسي الو

 ٍةميق ىلع نيدلا مسق : نهترملا دي يف 'تتام ئتح ةاشلا كتفي مل نإف
 امو ءطقس :ةاشلا باصأ امف ءةاشلا ٍةميق ىلعو برش يذلا نبللا

 . نهارلا نم ٌرهترملا هَذَحَأ : يللا باصأ

 ٍدمحمو ةفينح يبأ دنع نيدلا يف ٌروجت الو «نهرلا يف ةدايزلا روجتو
 . اهب ًانهر نهرلا ٌريصي الو هللا امهمحر

 سيلو «قالطإ اهنأل ؛رطخلاو طرشلاب اهقيلعت حصيف ةحابإلا امأ

 E Ck و و
 .""كلاملا نذإب هفّلتأ هنأل ؛(نيدلا نم ءيش طقسي الو) : لاق

 اک 0 2 ہ9ل

 ىلع نيدلا مسق :نهترملا رلي يف تتام ئتح ةاشلا كتفي مل نإف) :لاق

 امو «طقس :ةاشلا باصأ امف «ةاشلا ةميق ىلعو «برَش يذلا نبللا ةميق

 نهارلا كلم ىلع فلت ّنبللا نأل ؛(نهارلا نم ٌنهترملا هذخأ :نبللا باصأ
 هدأ نهارلا نأك راصف ههِلَبَق نم طيلستب لصَح لعفلاو «نهترملا لعفب
 .هتصحب يقبف «نيدلا نم هتصح هل نوكتف «هيلع انومضم ناكف «هفلتأو

 .هلكأ ىف نهارلا هل ْنْذَأ اذإ ةاشلا دلو كلذكو

 .سايقلا اذه ىلع :ثّدحَي يذلا ءامّنلا عيمج كلذكو
 ل و

 ةفينح يبأ دنع نيدلا يف زوجت الو «نهرلا يف ةدايزلا ٌروجتو) :لاق

 . "يب ًانهر نهرلا ٌريصي الو هللا امهمحر ٍدمحمو

 .نهارلا :خسُت يفو )١(

 .امهب :خسُت يفو «ةدايزلا يأ ()



 نهرلا يف ٍةقرفتم لئاسم يف 1١55

 .ًاضيأ نيدلا ىف ةدايزلا زوجت : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .(ًاضيأ نيدلا يف ةدايزلا زوجت :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .امهيف زوجت ال : هللا امهمحر 20 يعفاشلاو ٌرفز لاقو

 :ةحوكنملاو ءرهملاو «نملاو «نمثلاو «نهرلا يف امهعم فالخلاو
 .عويبلا يف ذ هانركذ دقو و

 باب يف َنْيَدلا نأ :"”ئرخألا ةيفالخلا يف هللا همحر فسوي يبألو

 امك «"امهيف ةدايزلا زوجتف «نّمئملاك :نهرلاو «عيبلا يف نمثلاك :نهرلا
 .ناكمإلاو ةجاحلل ؛دقعلا لصأب قاحتلالا :امهنيب عماجلاو « عيبلا يف

 ‹نهرلا يف عويشلا بجوت :نيدلا يف ةدايزلا نأ :سايقلا وهو ءامهلو

 «نيدلا يف عويشلا بجوت :نهرلا يف ةدايزلاو ءاندنع عورشم ريغ وهو

 .نهرلا ةحص نم عنام ريغ وهو

 نيدلا ناك “نإو زاج :نيّدلا نم ةئامسمخب ًادبع َنَهَر ول هنأ ئر الأ
 .نّيعم ريغ هنأل ؛نيدلا يف ٌعويش اذهو “افلا

 )١( مألا  8/1ه١1.

 .نيدلا يف ةدايزلا ةلأسم يأ )١(

 .نيدلاو نهرلا يأ (۳)

 .ةيلصو انه :نإ (4)

 يف كلذكو «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :ًافلأ نيدلا ناك نإو :هلوق (0)

 5300 ةيانبلا يف نّمضملا ةيادهلا صن



 ۷ نهرلا يف ةقرفتم لئاسم يف

 ه6 ا . د. ا. هو و و د. واو او ولو هاه أه وي هه هاه هو اه هاه هاه هاه هاه ه هله هاه اه ده هاه هه هله

 ريغ "'هنأل ؛نيّدلا وفرط يف نكمم ريغ ٍدقعلا لصأب "”قاحتلالاو

 E هبوجو لب «هب ٍدوقعم الو «هيلع ٍدوقعم

 .هخاسفنا دعب ْئقبي اذكو

 لدب َنمثلا نأل ؛عيبلا فالخب ءدقعلا يلدب يف دقعلا لصأب قاحتلالاو

 ةدايز :ةدايزلا هذه ئمسُتو «نهرلا يف ةدايزلا ٍتَّحص اذإ مث
do %4 ةدايزلا ةميق ىلعو «ضبقلا موي لوألا ٍةميق ىلع ُنيّدلا مَسقي :ةيداصق 

 .تضبق موي

 موي لوألا ةميقو «ةئامسمخ اهِضْبَق موي ةدايزلا ةميق تناك ول ئتح
 : اثالثأ نيدلا مسقي :فلأ نيدلاو ءًافلأ ضبقلا

 يف امهتميقب ًارابتعا ؟نيدلا انت :لصألا يفو «نيّدلا ثلث :ةدايزلا يف

 .رابتعالا يتقو

 لك ةميق ٌربتعُتف «ضبقلاب تبثي امهنم دحاو لك يف ٌنامضلا نأل اذهو

 .ضبقلا تقو امهنم ٍدحاو

 )١( ةيانبلا .هللا همحر فسوي وبأ هركذ يذلا عماجلل ٌداسفإو باوج اذه 41/1١68 .

 .لوألا نيدلا يأ (؟)

 ." 537/1١6 ةيانبلا .ةينمض هيف ةدايزلا نإف «نهرلا ءامن فالخب ينعي ()



 نهرلا يف ةقرفتم لئاسم يف ۱۸

 ةميقو ءًادبع لولا عم داز َنهارلا نإ مث ءًادلو ةنوهرملا ٍِتدَلَو اذإو
 لولا يف ام مّسقُي «ةصاخ دلولا عم ٌنْهَر دبعلاف :ٌفلأ امهنم ٍدحاو لك
 .ةدايزلا دبعلا العو هيلع

 ئلعو «دقعلا موي مألا ةميق ىلع ْنيّدلا مسقي : مالا عم ةدايزلا تناك ولو

 .اهدلو ئلعو اهيلع مّسقي : مالا باصأ امف «ضبقلا موي ةدايزلا ةميق

 ًانهر فلآ هتميق رم رَخآ ًادبع هاطعأ مث ءوفلأب افلا يواسي ًادبع َنَمَر نإف

 نيمأ ِرَخآلا يف نهترملاو «نهارلا ىلإ هّدرَي ئتح نهر لوألاف : لوألا ناكم

 ءًادبع دلولا عم داز َنهارلا نإ مث ءادلو ةنوهرملا ٍِتدَّلَو اذإ اذإو) :لاق
 وف اه س

 يف ام مَ ا :فلأ ًامهتعردخاو لك ةميقو

 .مألا نود ءدلولا عم ةدايز هّلَعَج هنأل ؛(ةدايزلا ٍدبعلا ئلعو هيلع لولا

 موي مالا ةميق ىلع ُنيدلا ْمَسِقُي :ّمألا عم ةدايزلا تناك ولو) :لاق
 ىلعو اهيلع مَّسِقُي :مألا باصأ امف < «ضبقلا موي ةدايزلا ةميق ئلعو «دقعلا

 مالا ىلع تحد ةدايزلا نأل ؛(اهدلو

 فلأ هتميق َرَخآ ًادبع هاطعأ مث ءيفلأب ًافلأ يواسي ًادبع ّنَهَر نإف) :لاق

 رخآلا يف نهترملاو «نهارلا ىلإ هّدرَي ىتح ٌنْهَر لوألاف :لوألا َناكم ًانهر
 .(لوألا نام ًائهر هّلعجي تح : نيمأ

 الف «نايقاب امهو «نيدلاو ضبقلاب هنامض يف لخد امنإ لوألا نأل

 يف لوألا يقب اذإو ءيقاب يلا ماد ام ضبقلا ضقنب الإ نامضلا نع جري

 ال «هيف امهدحأ لوخدب ايضر امهنأل ؛هنامض يف يناثلا لخدي ال : هنامض

 ارب



 -- نهرلا يف ةقرفتم لئاسم يف

 يف نهرلا كله مث «هنم هَبَهَو وأ «نيّدلا نع نهارلا نهترملا أربأ ولو
 .ًاناسحتسا ؛ءىش ريغب كلهي : نهنرملا دي

 .هنامض ىف ىناثلا لخد :لوألا دَر اذإف

 دي يناثلا ىلع نهترملا دي نأل ؛"ضبقلا ٌديدجت طرتشُي :ليق مث

 .هنع بوني الف «نامضو ءافيتسا دي نهرلا ديو «ةنامأ

 «ةفايّزلاب مِلَع مث ءادايج اهّنظ ًافويز ئفوتساف «ٌداّيج َرَخآ لع هل نمک

 «فويزلا دري مل ام هدي يف ٌةنامأ دايجلا نإف :اهدخأو ءداّيجلاب هّيلاطو

 .ضيبقلا ددجيو

 « لبق نم هاّنيِب ام ىلع «ةبهلاك ربت نهرلا نأل EY :ليقو

 .ةبهلا ضْبَق نع بوني ةنامألا ضْبقو
 o 5 ل زب 0031

 ٍةنامألا ضْبق بونيف «نيعلا ىلع دري ضبقلاو «ةنامأ هّنيع نهرلا نألو
 .نيعلا ضبق نع

 كله من هتم ههو وأ ی 1 “هترملا أربأ و

 .(اناسحتسا ؛ءيش ريغب كهي :نهترملا دي يف ْنهرلا
 نإ 5 1 ع

 .يناثلا دبعلا يف يأ )١(

 .ضبقلا ديدجت يأ (۲)

 .هل :خسُت يفو (۳)



 نهرلا يف ةقرفتم لئاسم يف 3

 وأ ءهّنَبهو وأ «هئأربأف «قاَدّصلاب ًانهر ةأرملا تتهترا اذإ اذكو
 كله مث ءاهِقادص ئلع هنم تعلتخا وأ «لوخدلا لبق هللاب ذايعلاو «تّدترا

 .ًائيش نمضت ملو ؛هّلك اذه يف ءيش ريغب كهي : اهدي يف ُنهرلا

 كله مت ءعوطتم ء ءافيإب وأ فار ءافيإب َنيّدلا نهترملا اوفوتسا ولو

 يفوثسا نم ىلإ ئفوتسا ام در هيلع ُبجيو «نيّدلاب كلهي : هدي يف نهرلا
 . ءاربإلا فالخب «عوطتملا وأ «هيلع نم وهو «هنم

 00 ءاربإلاب ْنيَدلا قبي ملو «دوعوملا نيدلا يف امك ؛ووچولا موت

 َقْبَت مل ذإ ًابصاغ هب ٌريصي هنأل ؛ًاعنم ثدحأ اذإ الإ «هطوقسل ؛هّنهج الو

 .عنملا ةيال الو هل

 وأ ؛هثبهو وأ «هئأربأف «قادصلاب نهر ةأرملا و تتهَتَرا اذإ اذكو) :لاق

 00 ا ديل ٌدايعلاو را

 ا یف «نيدلا

 مث ءعوطتم ء ءافيإب وأ «نهارلا ءافيإب نيدلا نهترملا ئفوتسا ولو) :لاق

 نم ئلإ / ئفوتسا ام در هيلع بجيو- «نيدلاب كله :هدي يف نهرلا كله

 .(ءاربإلا فالخب «عوطتملا وأ «هيلع نم وهو هلم يفوتسا

 .ةبهلاو :خسُن يفو )١(

 .نهترملل يأ ()



 ۷۱ نهرلا يف ةقرفتم لئاسم يف

 . نيع ئلع هنع حلاص وأ «ًانيع نْيدلاب ئرتشا اذإ اذكو

 : نهرلا كله مث «هريغ ىلع نيّدلاب ّنهترملا نهارلا لاحأ اذإ كلذكو

 .نيدلاب كلهيو «ةلاوحلا تلطب

 .نيّدلاب كهي : نهرلا َكَلَه مث «هل َنْيَد ال نأ ئلع اقداصت ول اذكو

 :ءافيتسالابو ءانرکذ امك «ًالصأ نيا طقسُي : ءاربإلاب نأ :قرفلا هجوو

 هنأل ؛ةدئافلا مدعل ؛ ءافيتسالا ثّذعتي هنأ الإ «بجوملا مايقل ؛طقسي ال

 ءافيتسالا ٌررقتي :كله اذإف ءمئاقف :هسفن يف وه اماف «هلثم ةبلاطم ُبِقْعُي

 .يناثلا ءافيتسالا ضقتناف «ل وألا

 هنأل ؛(نيع ئلع هنع حلاص وأ ءائيع نيدلاب ئرتشا اذإ اذكو) :لاق

 .ءافيتسا

 كله مث «هريغ ىلع نيّدلاب نهترملا نهارلا لاحأ اذإ كلذكو) :لاق

 .(نيدلاب كلهيو «ةلاوحلا تلطب :نهرلا

 لثم ليحملا كلم نع هب لوزي هنأل ؛ءادألا قيرطب ةءاربلا نعم يف هنأل
 اغ لل نكي مل نإ لغ يسرب اع را هيلع نالا اغ اکا
 .ليكولا ةلزنمب هنأل ؛ْنيد هيلع لاتحملا

 كلهي :نهرلا َكَلَه مث «هل َنْيَد ال نأ ىلع اقداصت ول اذكو) :لاق

 «ةيقاب ةهجلا نوكتف «هيايق ىلع قداصتلاب نيدلا بوجو مهوتل ؛(نيدلاب

 .بآملاو عجرملا هيلإو «باوصلاب ملعأ ئلاعتو هناحبس هللاو «ءاربإلا فالخب
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 تايانجلا باتك ۱۷۲

 تايانحلا باتك

 يرجأ امو ءًاأطخو يلمع ةبشو دمع :هجوأ ةسمخ
 . ببسب لتقلاو ءأطخلا ْئَرْجَم

 «حالسلا 1 يِرْجَأ ام وأ «عالسب هيرض َدّمَعَت ام : دمعلاف

 . رانلاو :ةددَحملا ةورملاو «بّصقلا ةطيلو «بشخلا نم ٍدَدَحملاك

 .مثأملا : كلذ بَّجومو

 تايانجلا باتك

 و امو ظر لمع بيشو دمع : هجوأ ٍةسمخ لع لتقلا) :لاق

 ْ .(ببسب لتقلاو اطا

 .ماكحألا هب ٌقّلعتت ٍلَْق نايب :دارملاو

 0 يرجأ ام ام وأ تت هبرض دمعت ام :دمعلاف )١- :لاق

 دخلا ةورملاو «بّصقلا ةطيلو «بشخلا نم ددحملاک «حالسلا

 لامعتسا وهو «هليلدب الإ هيلع فقوي الو ءدصقلا وه دمعلا نأل ؛ (رانلاو

 .كلذ دنع هيف ًادمعتم ناكف قّكتاقلا ةلآلا

 اًنِمْؤُم لمي نَمو# :ئلاعت هلوقل ؛(مثأملا :كلذ بجوُمو) :لاق

 .97 /ءاسنلا .ةيآلا .* ايف ادل يح هُؤآَرَجَف ادعم

 :ةلسلا قم لخساو ريغ ب قطن دقو

 )١1( ةيائبلا يف كلذ يف ثيداحألا نم ةفئاط رظنتو «مئأملاب يأ 2849/18
 ةياردلاو /.



 ۱۷۳ تايانجلا باتك

 .اوحِلاصُي وأ «ءايلوألا َوَمْعَي نأ الإ

 .ةمألا عامجإ دقعنا هيلعو

 م ے ص صر ر رر

 .17/8/ةرقبلا . لتا ف ضاًصقلارك لم بيك » :ئلاعت هلوقل ؛(دوقلاو)

 :دمعلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ةيدمعلا صوب ديقت هنأ الإ
 وس 60

 .هبجوم يأ ٠ (دوف

 . رفوتت اهيلع رجزلا ةمكحو «لّماكتت "اهب ةيانجلا نألو )0 ه« ل ا RT ا
 .*كلذ نود اهل عرش ال ةيهانتملا ةبوقعلاو

 5 58 و ف

 .مهل قحلا نأل ؛(اوحِلاصي وأ «ءايلوألا ومعي نأ الإ) :لاق

 .صاصقلا يأ )١(

 لتق نم :ظفلبو )۳۱۳١(« ينطقرادلا ننس (77/7/757) ةبيش يبأ نبا فنصم (۲)

 رظنيو 2750/7 ةياردلا «(7710) هجام نباو «(4541) دواد يبأ يف :دوق وهف ًادمع

 ةيانبلا يف ينيعلا لاقو «هدهاوشو هقرطب هتوق نايب هيفو 71/5 رابخإلاو فيرعتلا
 .باتكلا ىلع هب ديز ٌروهشم ثيدحلاو 6

 .ةضحم ةيانجب سيل أطخلا لتق نأل ؛صاصقلا اهب بجيف «لماكتت ةيدمعلاب يأ ()

 لصاحو ءأدتبملا ربخ :رفوتت «ةيانجلا ىلع يأ :اهيلع ءأدتبم :رجزلا ةمكح ()
 رجزلا ةمكح تناك :ةيانجلا هب لماكتت ام لكو «ةيانجلا اهب لماكتت ةيدمعلا نأ :ئنعملا

 ٠٠١/٠٠١. ةيانبلا .لمكأ اهيلع

 ةبوقع دوقلا نأ :اهريرقتو ءئرخأ ةجح هذهو ءلماكتلا كلذ نود يأ ()
 عرشُت ال :ةايحلا ةلازإ ذإ «ةيدمعلا ديق نود اهل عرش ال :ةيهانتملا ةبوقعلاو «ةيهانتم

 .ةيانجلا لماكت نودب



 تايانجلا باتك ۱۷٤

 ا 3 و مث

 "”يعفاشلا يوق دحأ وهو «لتاقلا اضرب الإ ةيدلا دخ يلولل سيلو

 هنأل ؛ لتاقلا ٍةاضرم ريغ نم لاملا ىلإ لودعلا يح هل نأ الإ ءهللا همحر
2 

 .“هاضر (“كالهلل ًاعقدم ني
 هَ 49] : فلاب < 185

 0 . م 2 0 3 0 3

 "'”ايلحاو لك يفو ءًرباج عِش ودبعلا قح نأل 0 ” نيعتيو
Aorوه 2 هس  

 .ريحتيف ء ربج €

o2 هرم  

 .ةنسلا نم انيورو «باتكلا نم انولت ام :انلو

 .لثامتلل حلصي صاصقلاو «ةلثامملا مدعل ؛ًابجوم حلصي ال لاملا نألو

 .صاصقلا يأ )١(

 .عراشلا نم نيعتلا ثيح نم يأ (؟)

 . 1٦/٠۸ هيبنلا ةيافك (۳)

 .لتاقلا كاله يأ (5)

 .لتاقلا اضر يأ 2(

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلل يأ (5)

 .لاملا ذخأ وأ ءصاصقلا امإ يأ (۷)

 .امهدحأ يأ (8)

 .يلولا رايتخاب يأ (9)

 .لاملا ذخأو صاصقلا نم )٠١(



 1 تايانجلا باتك

 31 3 or ها 04 4 53

 0 2 لاو ا ؛ ءايحألا ةحلصم هيفو

 .رادهإلا نع مدلا ٍنْوّص ةرورض ؛لاملا بوجو :””طخلا يفو
2 

 ًاعقدم نّيعتي الف «لاملا ٍنْنَأ دعب يلزلا لصق مدعب يي

 .كالهلل

 .اندنع ( "هيف ةرافك الو)

 دمعلا يف ريفكتلا ىلإ ةجاحلا نأل ؛بجت :هللا همحر ""يعفاشلا دنعو

 .اهباجيإ ىلإ ئعدأ ناكف ءاطخلا يف هيلإ اهنم سم
 .اهلثمب ٌطانُي الف «قدابعلا ينعم ةرافكلا ىفو ءَةِضْحَم ةريبك هنأ :انلو

 .هيف هعوقو نع ريغلل (۱)

 .صاصقلا نيعتيف «ةثرولل يأ (۲)

 تئافلاو ءأطخلا لتقلا يف ًابجوم لاملا حلصي فيك :لاقي امع ًباوج اذه (۳)
 ؟دمعلا يف تئافلا لثم هيف

 مدعب نقيتُي ال هنأ :هريرقتو «كالهلل ًاعفدم نيعت هنأل :هلوق نع باوج اذه (5)

 «ةنيغضلا هجّيهت مث «ةيدلا ذخأي نأ زوجي هنأل ؛ةيدلا ذخأ دعب لتقلا يلولا دصق

 الف :كلذك ناك اذإف ءًاعرش كلذ هل نكي مل نإو هلعف باكترا ىلع ةوادعلا هكرحتو

 .701/ ١6 ةيانبلا .كالهلل اعفدم نيعتي

 .دمعلا لتقلا يف يأ (5)

 . 007/5 جاتحملا ينغم (5)



 تايانجلا باتك ۱۷٦

 سيل امب برضلا دمعتي نأ : هللا همحر ةفينح يبأ دنع دمعلا ةبرشو

 . حالسلا ئرْجُم يِرجَأ ام الو . حالسب

 وأ ءميظع رجحب هبرض اذإ هللا امهمحر دمحمو فسوي وبأ لاقو

 8 ف ٠ 4 ا م

 ًابلاغ هب لقي ال امب هَبرَض دمعتي نأ : دمعلا ُهبِشو

 : زدألا عفدل عرشلا يف اهثيعتو «ريداقملا نم ةرافكلا نألو
 ال

 .ئلعألا عفدل اهئيعُت بجوي

 ثاريم ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ثاريملا نامرح :هوكح نمو
 ."«لێاقل

 امب برضلا دمعتي نأ :هللا همحر ةفينح يبأ دنع رلمعلا بيشو -1) : لاق

 .حالسلا ئرْجُم يِرْجَأ ام الو «حالسب سيل

 همحر "”يعفاشلا لوق وهو «(هلا امهمحر دمحمو فسوي وبأ لاقو

 ٠ دمع وهف :ٍةميظع ِةَبْشَخِب وأ «ميظع رجح هّبَرَض اذإ) :هل
 .(ًابلاغ هب لكَقُي ال امب هبرض دمعتي نأ :دمعلا ةبشو

 .صاصقلا هيفو ء«دمعلا وه :ئلعألاو «ةرافكلا هيفو ءأطخلا يأ )١(

 N ل ا ا لا

 ةيارلا بصن رظني .نسح هدانسإ :دئاوزلا يف يريصوبلا لاق TEV) هجام نبا ننس

 ىلع ةماوع دمحم خيشلا ةمالعلا ةقلع اه رظنيو ۰۸٤/۳ ريبحلا صيخلتلاو ٤“

 .ةددعتم ظافلأو تاياورو قرط ثيدحللف )٤ ٤ °T) ةسش ةبيش ڈ ىبأ نبا فّنصم

 7١5/7. دوقعلا رهاوج (۳)



 1۷۷ تايانجلا باتك

 .ةرافكلاو «مثإلا : نْيَلوقلا ىلع كلذ ْبَجومو

 امل الاغ اه لي ال ةريغض الا لامعتتساب ةيالمحلا كم صاف هنأل

 .دمعلا هبش ناكف «هوحنو بيدأتلاك «هریغ قب ها

 ءلتقلا الإ هب ُدّصِقُي ال هنأل ؛ "ثبلث ال ةلآ لامعتساب رصاقتي الو

 طاوسلا ليتق :دمعلا اطَخ ليتق نإ الآ :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :هلو

 , لالا نم وااو

Nsريع  U SR Baهيف  FFوكم  
 ترق ابلاغ للا لضخ هلو « هلْ دوصقملا نم ٍةَرِغ ىلع اتات

 0 س ۶ و

 .ةريغصلا اصعلاو طْوّسلاب لتقلاك «دمعلا هبش ناكف «ةلآلا ىلإ ارظن ةيدمعلا
 2 و 04 م3 س 5

 يف دصاق وهو «لثق هنأل ؛(مثإلا :نّيلوقلا ىلع كلذ بجومو) :لاق

 .برضلا

 رم 4 5

 .أطخلاب ههبشل ؛(ةرافكلاو)

 .اهب :ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يفو )١(

 ةزيمتملا ه۷۳۸ ةخسنو «يدعس ةخسن ه7011* ةخسن يف تطبض اذكه (۲)
 .لتقلا ذافنإ نع لهمُت ال :ئنعملاو ء«ه١94 ةخسنو «طبضلا ةقدب

 نابح نبا هححصو «7717(2) هجام نبا ننس )٤٥۸۸(« دواد يبأ ننس (۳)

 .551/57 ةياردلا )501١(«

 .ةلفغ يأ ٍةَرِغ نيح ىلع لامعتسالابو يأ (5)



 تايانجلا باتك ۱۷۸

 .ةلقاعلا ىلع َةظّلغم ةيدلاو

 . ثاريملا نامر : هب قّلعتيو

 هنظي اصخش يمري نأ وهو ءدصَقلا يف ًاطخ : نّيعون لع أطخلاو

 . ىمدآ وه اذإف ًاديص

 3 و

 .(ةلقاعلا ىلع "”ةظّلغم ةيدلاو)
 3 2 7 1 3 و

 :دعب نم ثدحي ىنعمب ال «ءادتبا لتقلاب تبجو ةيد لك نأ :لصألاو

 .أطخلاب ًارابتعا ؛ةلقاعلا ىلع ىهف

 ."هنع هللا ىضر َرمع "”ةّيضقل ؛نينس ثالث ىف بجتو

 .ئلاعت هللا ءاش نإ دعب نم ظيلغتلا ةفص نيبنسو «ةظلغم بجتو
 رثؤت ةهبشلاو «لتقلا ءازج هنأل ؛(شاريملا نامرِح : هب قلعتيو) :لاق وو و 7 يب مل (  وك 5

 .ثاريملا نامرح نود «صاصقلا طوقس ىف
 و ا 5

 .هانفلسأ ام هيلع ةجحلاف :دمعلا هبش ةفرعم ركنأ نإو هللا همحر كلامو

 .ملسم وه اذإف ءايبرح هّنظَي وأ «(يمدآ وه اذإف «اديص هّلظي

 .ةظلغملا ةيدلاو :خسُت يفو )١(

 .ءاضقل يأ (۲)

 ملعلا لهآ عمجأ :(1787) يذمرتلا لاقو )۲۷٤۳۸(« ةبيش يبأ نبا فنصم (؟)
 .551/5؟ ةياردلا «كلذ ىلع

 .دمعلا هبش لتقلاب يأ (5)

 )٥( نيقلتلا .دمعلا هبشب لوقلاب ةيكلاملا دنع لوق كانه ص١5١.



 114 تايانجلا باتك

 .ًايمدآ بيصيف «ًاضّرغ یمری نأ وهو «لعفلا ىف ًاطخو

 .هيف مثإ الو ءةلقاعلا ىلع ةيدلاو «ةرافكلا : كلذ بجومو

 .ًايمدآ بيصيف ءاضَرَع يمري نأ وهو «لعفلا يف اطخو)

 :هيف ئيلاعت هلوقل ؛(ةلقاعلا ىلع ةيدلاو 00 :كلذ 00

 .947 /ءاسنلا .ةيآلا .4 ةوَِهَأ تَلإةَمَلَسُت يدو ةةة رورو

 ةا اعل ؛نينس ثالث يف ةلقاعلا ىلع يهو

 ."”هيهجولا ىف وف ينعي «(هيف مثإ الو) : لاق

 تاي نم منإلا نع ىرعي دلل هسفن يف اما "تقلا مثإ دارملا :اولاق

 نِذؤُي :ةرافكلا عرش ْذِإ ."””يمرلا لاح يف تّبثتلا يف ٍةغلابملاو ةميزعلا كرت

 .ىنعملا اذه رابتعاب

 كردو «تبشتلا كرت وهو ءامثإ هيف نأل ؛(ثاريملا نع مرحيو) : لاق

 .هب نامرِحلا قيلعت حصيف «ةميزعلا

 باصاف ءاطخأف ةدسج نم اعضوم برضلاب دمعت اذإ ام فالخب

 دصقلاب دجو دق لتقلا نأل ؛صاصقلا بجي ثيح :كامف حا اعضاون

 .دحاولا املاك : ندبلا م عيمجو «هندب ضعب ىلإ

 .لعفلا يف أطخلاو «دصقلا يف أطخلا يأ )١(

 .لتقلا دصق مثإ يأ (۲)

 ٠٠۹/۱٩. ةيانبلا .اذهب يقم حابملاو «ةمالسلا قيرطب ةصخرلا رشابي مل هنأل (۳)



 تايانجلا باتك ل

 ١ EE ىلع 3 ١ . ٠ ه2 م
 ؛ هلتقيف ء لجر لع بلقني 2 مئانلا لثم ءأطخلا یرحم يرجآ امو

 .أطخلا مكح : همكحف

 هلم ريغ يف ٍرَجَّحلا عضاوو «رئبلا رفاحك : ببسب لتقلا امأو

 . ةلقاعلا ىلع ةيدلا : ٌئمدآ هيف فل اذإ هّبجومو

 . ثاريملا نامرح هب ٌقّلعتَي الو «هيف ةرافك الو

 «لجر ىلع بلقني مئانلا لثم ءأطخلا ف يرجأ امو -5) اا

 .عرشلا يف (اطخلا ٌمكح : :همكحف ؛هلتقیف

 .هكلم ريغ يف رَجحلا عض داوو «رئبلا رِفاحك : ببسب لتقلا ا

 ىيفلتلا ُببس هنأل ؛(ةلقاعلا ئلع ةيدلا :يمدآ "هيف فل اذإ هيجومو

 E a ا

 eT «هيف ةرافك الو) :لاق

 عرشلا نأل ؛ "هماكحأ يف أطخلاب حلي :هللا همحر ””يعفاشلا لاقو

 . التاق هلزنأ

 وم "لن أف «هيف دعتم وهو

 .هب :خسُت يفو )١(

 .ببسب لتاقلا يأ (؟)

 .رئبلا يف هعقوأ هنأك راصف (۳)

 .هكلم ريغ يف هعَضَو يذلا رجحلا ىلإ هعفد يأ (5)

 ۲٤/۹. بلطملا ةياهن (6)

 .ثاريملا نع مرحيو «ةرافكلا بجتف ءأطخلا ماكحأ يف يأ (7)

 - رشابملاك ناكف «نامرحلاو ةرافكلا يف اذكف ءنامضلا قح يف ينعي (۷)



 ۸1 تايانجلا باتك

 .اهاوس اميف دمع وهف : سفنلا يف دمع هش نوكي امو

 يف يقبف «نامضلا ّقَح يف هب قحلأف «ةقيقح هنم ٌمودعم لتقلا نأ :انلو

 مئأي ال :هكلِم ريغ يف رفحلاب مثأي ناك نإو وهو «"لصألا ئلع هريغ ّقَح
 .لتقلا بند ةزافك هذه: ا رلاق ام لغ «توملاب

 1 يو e) رجلا 2 ذكو

 .(اهاوس اميف لمع وهف :سفنلا يف دمع هش نوكي امو) :لاق

 صتخي ال :اهنود امو ءةلآلا يفالتخاب فلتخي سفنلا فالتإ نأل

 .ملعأ ئلاعت هللاو «ةلآ نود «ةلآب هفالتإ

FF RFد6 ¢  

 ۳٠٠/٠١. ةيانبلا .رشابملاك :ببسلا مهدنعف

 .لتقلا مدع وهو )١(

 .هللا مهمحر خياشملا يأ (۲)

 .ثاريملا نع مرحي ال يأ (۳)

 .ثاريملا نع )٤(

 ٠٠٠/٠١. ةيانبلا .نامرح الف ءانه لتق الو «لتقلا بنذ ببسب يأ (0)



 باب ۸۲

 باب

 هبجوي ال امو «صاصقلا بجوي ام

 .ًادمع لَ اذإ ديبأتلا ىلع مدلا نوقُحَم لك لقب بجاو صاصقلا

 .دبعلاب رحلاو ءّرحلاب ٌرحلا لتقيو

 باب

 هبجوي ال امو ,صاصقلا بجوي ام

 .(ًادمع لق اذإ ديبأتلا ىلع مدلا ٍنوقحَم لك لقب ب جاو صاصقلا) : لاق

 ا امأ

 .ةاواسملا ققحتتو «ةحابإلا ةهْبش يفتنتلف : اودع امأو

 .تامومعلل «(دبعلاب ٌرحلاو ءرحلاب ٌرحلا لتقيو) :لاق

 رل » :ئلاعت هلوقل ؛دبعلاب ٌرحلا َلّتَقُي ال :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 َلَتَعُب ال نأ :ةلباقملا هذه ةرورض نيو «178/ةرقبلا . ِدَّبَمل ُدْبملاَوْرَلَلِب

 كلاب لا

 كولمملاو كلاملا نيب ةيفتنم تنم يهو «ةاواسملا ىلع صاصقلا ئنبم نالو

 .هقرطب رحلا ؛ فرط عطقي ال اذهلو

 )١( نیبلاطلا ةضور ٠۹۲/۹.



 ۱۸۳ هبجوي ال امو صاصقلا بجوي ام

 يمذلاب ملسملاو

 .نايوتسي امهنأل ؛''”دبعلاب دبعلا فالخب

 :ناضقن لإ تراش هنألا 1 لاب لي تكلا فالتو

 وأ «نيدلاب ىهو «ةمصعلا ىف ةاواسملا دمتعي صاصقلا نأ :انلو

 ٍةهْبش ءافتناب ْنْذْوُي :نيّدبعلا نيب صاصقلا َناّيَرَجو ءامهيف نايوتسيو «رادلاب
 .ةحابإلا

 .هأذع يهني «رک ب صيصحن : صنلاو ادعم يشي داف كذلاب ضخ لا

 0 00 د :لاق

oy هل: 

 .ةياتجتلا تفو امه ةاواسم ال هئألو

 .دبعلاب دبعلا لتقي يأ (۱)

 لدتسا امع ُباوج اذهو ءركذلاب ٌصيصخت :ةلباقملا هيف يذلا ةيآلا صن يأ (۲)
 ۳٦۳/٠١. ةيانبلا رظني .ةيآلا يف ةلباقملا نم هللا همحر يعفاشلا هب

 .يمذلاب ملسملا لتقيو يأ (۳)

 ١١/1١5. ريبكلا يواحلا (5)

 ننس يف :فلؤملا ظفلبو )۱١(. يراخبلا حيحص يف :رفاكب ملسم :ظفلب (6)

 ۲٠۲/۲. ةياردلا يف امك «حيحص هدانسإو )٤۷۳٤(« يئاسنلا ننس ؛(7٠55) دواد يبأ



 هبجوي ال امو «صاصقلا بجوي ام ۱۸٤

 . نيأتسملاب ملسملا لقي الو

 .نيأتسملاب يمذلا لقي الو

 .ةهبشلا ثرويف «حيبم :رفكلا اذكو

 .""يمذب ًاملسم لف ملسو هيلع هللا ئاص يبنلا نأ يور ام :انلو

 حيبملاو ءرادلا وأ «فيلكتلا ىلإ ًارظن ؛ةتباث ةمصعلا يف ةاواسملا نألو

 ا هلكت لذقلاو «ملاسملا نود «براحملا رف

 فطعلاو «هرهع يف راهع وذ الو» :هقايسل ؛؟يبرحلا :"”ئور امب ُدارملاو

 .ةرياغملل

 ىلع مدلا نوقحم ريغ هنأل ؛(نيأتسملاب ملسملا لقي الو) :لاق

 .ديبأتلا

 .عوجرلا ردلصق ىلع هنأل ؛بارِحلا ىلع ثعاب هّرْفك اذكو
 .اًيب امل ؛(نيأتسملاب يمذلا لتقي الو) :لاق

 هجرخأ دنسملاف «ًالسرمو ًادنسم يور :70/5 ةيارلا بصن يف يعليزلا لاق (۱)

 نَم يعليزلا ركذ مث )٠١۹۱۷(« نئسلا يف يقهيبلاو ء(۹١۳۲) ننسلا يف ينطقرادلا

 «يمذلاب ملسملا لتق يف مهنع هللا يضر ةباحصلا نع ةديدع ًاراثآ ركذو «ًالسرم هاور

 .امهنع هللا يضر يلعو «رمع مهنم

 .رفاكب نمم لتقي ال :ملسو هيلع هللا یلص هلوق يف يأ (۲)

 مدقتملا ءامهريغو يئاسنلاو دواد يبأ ننس ةياور قايس يف ءاج ام وهو (۳)



 1/36 هبجوي ال امو «صاصقلا بجوي ام

 . نيأتسملاب نيأتسملا لتقيو
 32 5 0 5 0 و ر

 ‹نيزلاو ‹ ىمعالاب حيحصلاو «ريغصلاب ٌريبكلاو .ةأرملاب لجرلا قبو

 .نونجملابو .فارطألا صقانبو

 . هنباب لجرلا لقي الو

 .ةاواسملل ًاسايق ؛(نيأتسملاب نياتسملا لئقيو) :لاق

 .حيبملا مايقل ؛"”اناسحتسا لتقُي الو

 «ئمعألاب ٌحيحصلاو «ريغصلاب ُريبكلاو «ةأرملاب لجرلا لتقيو) :لاق
 .تامومعلل ؛(نونجملابو «فارطألا صقانبو «ِنِمّرلاَو

 َروهظو «صاصقلا عانتما :ةمصعلا ًءارو اميف توافتلا رابتعا يف ّنألو
 .ينافتلاو لتاقتلا

 ُداَقُي ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(هنباب لجرلا لقي الو) :لاق
 و دلاولا

 ئواتفلا نع ًالقن «(يبابلا ط) ٠۳٤/١ نيدباع نبا رظني .ةياورلا رهاظ وهو )١(

 اذه نأ ىلع كانه فلؤملا صني ملو «فذقلا دح يف ثيدحلا اذه مدقت (۲)
 عضوملا كلذ يف ةيارلا بصن بحاص هجّرخُي مل اذلو «يوبن ثيدح وه ّصنلا -. ۶ ٠

 بم بحاض هج رع اذلو «تيدع هلأ لع انه ةياذهلا نحاض هركذ دقوا “8/6
 .ةياردلا يف رجح نبا اذه ىلع هعباتو «عضوملا اذه يف ۳۳۹/٤ ةيارلا

 لمعلاو «بارطضا هيف ثيدح اذه :لاقو )٠٤٠١١(‹ يذمرتلا ننس يف ثيدحلاو

 - ((7771) هجام نبا ننس «هب لثقُي ال :هتبا لتق اذإ بألا نأ «ملعلا لهأ دنع اذه ىلع



 هبجوي ال امو «صاصقلا بجوي ام ۱۸٦

 .هدلو دبعب الو «هبتاکم الو هربدم الو ءهدبعب لجرلا لقي الو

 هسې اذإ ُداَقُي :هلوق يف هللا همحر "كلام ئلع ةجح هقالطإب وهو
 اذ

 ال انهو ءةوانفإ هل كسي نأ :لاحملا نيف فاحأل بيم ةنألو
 .نصحم وهو ًايناز وأ «ًالتاقم ءادعألا فص يف هّدَجَو نإو هلن هل زوجي

 راو هلي قف لوتقملا تب ضاصقلاز

 .بألا ةلزنمب :اذه يف الع نإو ءاسنلا وأ لاجرلا لّبِق نم دجلاو

 ص

 .اًيب امل ؛تّدعَب وأ تَبْرَق «مألا وأ بألا لبق نم ةدجلاو ةدلاولا اذكو ه سس

 ."اذه يف طقسملا مدعل ؛دلاولاب ٌدلولا لتقيو

 ؛(هرللو دبعب الو «هبتاكم الو هرّيدُم الو ؛هيدبعب لجرلا لقي الو) :لاق
 1 ماسلا ةه اعاي تحس لوا

 .©هيلع ثكو الو

 هلو 2779/4 ةيارلا بصن رظنيو «حيحص هدانسإ :لاقو )١5475(« يقهيبلا ننس

 يقهيبلا حّحص ١/4: ريبحلا صيخلتلا يف لاق دقو «ليوط مالك اهيف ةديدع قرط

 .57/5 رابخإلاو فيرعتلا رظنيو «ها .تاقث هتاور نأل ؛هدنس

 «ٌروهشم ثيدح هنإ :لاق يودزبلا نأ ةيادهلا ىلع هتيشاح يف يبلج يدعس لقنو
 ها .باتكلا مكح ًاخسان را اهتم خلف «لوبقلاب ةمألا هتقلت

 ٠١۹۷/۲. ربلا دبع نبال يفاكلا رظني (۱)

 .هالا*8 ةخسن يف تبثم :اذه يف :هلوق ()

 .هدلو دبع بألا لتق اذإ هيبأ ئلع هدلو بجوتسي الو يأ (۳)



 ۱A۷ هبجوي ال امو «صاصقلا بجوي ام

 . طقس : هيبأ ىلع ًاصاصق ترو نمو

 . فيسلاب الإ صاصقلا ئفوتسُي الو

 .ًرجتي ال صاصقلا نأل ؛ هضعب كلم دبعب لتقي ال اذكو

 .ةّوبألا ةمرحل ؛(طقس :هيبأ ئلع ًاصاصق ترو نّمو) :لاق

 .(فيسلاب الإ صاصقلا ئفوتسُي الو) :لاق
 ًالعف ناك نإ َلَعَف ام لثم هب لعفي :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو
 :ةاراسملا الع ضاضقلا يم نالا كفر رحت لاو تام ناف اورم

 :حالسلا هب دارملاو ««فيسلاب الإ َدَوَق ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :انلو

 ام لثمب ٌدوصقملا لصحي مل ول ةدايزلا ءافيتسا هيلإ بهذ اميف نألو
 .مظعلا رك يف امك «هنع “”رذحلا بجيف «هتبقر زحف « لعف

 .494/17 بهذملا رحب (۱)
 كلت لثم لهمُيو «كلذ لثم هب ليف :هنم تامف «لجر دي عطقي نأ لثم (۲)

 ."1/1/168 ةيانبلا .هتبقر رحت :الإو تام نإف «ةدملا

 رازبلا دنسم «(۲۷۷۲۲) ةبيش يبأ نبا فنصم 7574(2) هجام نبا ننس (۳)

(TITTY)اهيفو « ةريثك هوجوو «ةديدع قرط هل ثيدحلاو رف حل ىنطقرادلا ننس  

 ٠۳/۸ يقنلا رهوجلا يف ينامكرتلا نبا هنع مالكلا متخ دقو «تاشقانمو ليوط مالك

 نأ هلاوحأ لقأف «ضعبل اهضعب دهشي ةريثك هوجو نم ثيدحلا اذه يور دق» :هلوقب
 ١9/5. ريبحلا صيخلتلاو 74١/5 ةيارلا بصن رظنيو «ها .«انسح نوكي

 .زرحتلا :خسُت يفو (4)



 هبجوي ال امو «صاصقلا بجوي ام ۸۸

 هلف : ءافو َكَرَو «ئلوملا الإ ثراو هل سيلو ءًادمع بتاكملا لبق اذإو
 . هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع صاصقلا

 .ًاصاصق اذه يف ئرأ ال : هللا همحر دمحم لاقو

 اوعمتجا نإو مهل صاصق الف : ئلوملا ٌريغ ثراو هلو «ءافو كرت ولو
 . ئلوملا عم

 كرو «اولوملا الإ ثراو هل سيلو ءًادمع ُبتاكملا لِيَ اذإو) :لاق
 .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع صاصقلا هلف :ءافو

 تيس هسا ةنأل صاف اذه ىف ئرأ ال :هللا همحر دمحم لاقو

 ك راسو .٠ اديغ تاه نإ فللملاوب ارح كتان: نإ ءالولا :ةلإف :ءاقيشمالا
 ا ال :كنم اهّتجوز :ئلوملا لاقو ءاذكب ةيراجلا هذه ينتعب :هريغل لاق

 .اذه اذك «ببسلا فالئخال ؛اهؤطو هل

 وهو ءًاعيمج "نْيريدقتلا ىلع نيقيب ئلوملل ءافيتسالا قح نأ :امهلو
 ىلإ الو «ةعزانملا لإ يضفي ال ببسلا فالتخخاو ءّدحّتم مكحلاو «مولعم

 .هب لابی الف ءمكح فالتخا

 .حاكنلا ْمُكَح ٌرياغي نيميلا كلم مكح نأل ؛"”ةلأسملا كلت فالخب

 نإو مهل صاصق الف :ئلوملا ريغ ثراو هلو «ءافو كرت ولو) :لاق
 ءادبع تام نإ :ئلوملا هنأل ؛قحلا هل نم هبتشا هنأل ؛(ئلوملا عم اوعمتجا

 .ًادبع وأ ار تام يأ )١(

 .ةيراجلا ةلأسم يأ (۲)



 ۸۹ هبجوي ال امو «صاصقلا بجوي ام

 يف «ئلوملل صاصقلا بجو : رارحأ ةثرو هلو ءءافو كرت مل نإو

 .اعيمج مهلوق

 .نهترملاو نهارلا عمتجي ئتح صاصقلا بجي مل : نهرلا بع لق اذإو

 مهنع هللا يضر ةباحصلا نيب فالتخالا َرّهَظ ْذإ ارح تام نإ :ثراولاو

 .'قٌرلا وأ ةيرحلا ٍتْعَن ىلع هتوم يف

 ايف م اوملا نأكل را تالت

 «ئلوملل صاصقلا بجو :ٌرارحأ ةثرو هلو «ءافو كرتي مل نإو) :لاق

 .ةباتكلا خاسفنال ؛بير الب ًادبع تام هنأل ؛(ًاعيمج مهلوق يف

 ضعبلا يف قتعلا نأل ؛ءافو رتي ملو تام اذإ ضعبلا قكعُم "”فالخب

 .زجعلاب خسفني ال

 تح صاصقلا بجي مل) :نهترملا دي يف (نهرلا دبع لق اذإو) :لاق
 ول نهارلاو هيلي الف ؛هل كلم ال نهترملا نأل ؛(نهّترملاو نهارلا عمتجي

 نأب «قرلا فصو ىلع وأ ءًارح تام نإف «قرلا وأ ةيرحلا فصو ىلع يأ )١(

 «هتباتك تيّدأ اذإ ارح تومي امهنع هللا يضر دوعسم نباو يلع دنعف :ًادبع تام

 نوكيف ءًادبع تومي :هنع هللا يضر تباث نب ديز دنعو «هتثرول ءافيتسالا نوكيف

 ةباحصلا لاوقأل رظنيو «صاصقلا بجي ال :فالتخالا اذهلف «ملوملل ءافيتسالا

 ٠٤٤/٤. ةيارلا بصن اهجيرختو

 .ئلوألا ةلأسملا يآ (۲)

 .ئلوملل صاصقلا بجي ال يأ (۳)



 هبجوي ال امو «صاصقلا بجوي ام ۱4۹۰

 .حلاصُي نأ هلو «لتقَي نأ هيبألف : بأ هلو هوتعملا يلو لق اذإو

 .وفعي نأ هل سيلو

 .ًادمع هوتعملا دي ْتَعِطَف نإ كلذكو

 . لقي ال هنأ الإ «كلذ عيمج يف بألا ةلزنمب : ٌيصولاو

 وح طقسا «امهعامشجا طرفن «نيذلا ىف :نهترملا ىح ليل هألوت
 :ةانضري نهترملا

 نم "'هنأل ؛(َلْيَقَي نأ "”هيبألف :بأ هلو هوتعملا يلو ليف اذإو) :لاق
 هيليف ءرودصلا يفشت وهو ءاهيلإ عجار رمأل عرش «سفنلا ىلع ةيالولا ا ا

 .حاكنإلاك

 .هوتعملا ىح يف ٌرظنأ هنأل ؛(حِلاصي نأ هلو)
 2 5 . ر

 .هقح لاطبإ هيف نأل ؛(وفعي نأ هل سيلو)

 .اًنركذ امل ؛(ادمع هولا دي كملت نإ كلذكو) :لاق

 هنأل ؛(لثقَي ال هنأ الإ ءكلذ عيمج يف بألا ةلزنمب :يصولاو) :لاق
 ا ول

 صاصقلا ءافيتساو «سفنلا نع حلصلا :قالطإلا اذه تحت جردنيو
 ا ۰ 0

 .لتقلا الإ نئتسي مل هنإف ءفرطلا يف

 .هوتعملا يلو دج وهو «هوتعملا بألف يأ )١(

 .صاصقلا ءافيتسا يأ (۲)

 .صاصقلا ءافيتسا ليبق نم يأ (۳)



 ۱۹۱ هبجوي ال امو «صاصقلا بجوي ام

 .٠ 6 و هو هو ولو ءاهو .اوأاو هه ها و و واه واه هو وده ولو هاو هلو ده واو ا هو و او او ا و هاو و و اهله

 يف فرصت هنأل ؛حلصلا كمي ال ًيصولا نإ :"”حلصلا باتك يفو

 .ءافيتسالا ةلزنم لرتيف «هنع ضايتعالاب سفنلا

 بجي هنأو «لاملا :حلصلا نم دوصقملا نأ :انه اه روكذملا ٌهجوو

 «يفشتلا دوصقملا نأل ؛صاصقلا فالخب «بأللا اک «هدقعب

 نم هيف امل ؛هكلمي ال بألا نأل ؛ًوفعلا كمي الو «بألاب صَتخُم وهو
 .ىلوأ "وهف «لاطبإلا

 هكلمي ال امك «فرطلا يف ءافيتسالا ٌيصولا كِلمَي الأ سايقلا :"”اولاق

 .يفشتلا وهو ّدِحَّتم دوصقملا نأل ؛سفنلا يف

 «لاومألا َكّلسَم اهب ُكّلسُي فارطألا نأل ؛هكلمَي :ناسحتسالا يفو

 ةلزنمب هؤافيتسا ناكف «فرُع ام ئلع «لاملاک «سفنألل ةياقو َْتَقلُخ اهنا
 .لاملا يف يفّرصتلا

 .اذه يف هوتعملا ةلزنمب :يبصلاو

 :هل يلو الو َلِيَق نم نأ ئرت الأ ؛حيحصلا يف «بألا ةلزنمب :يضاقلاو

 .هيف هتلزنمب يضاقلاو «ناطلسلا هيفوتسي

 .هللا همحر دمحم مامإلل «لصألا نم يأ )١(

 .اذهف :خسُت يفو (۲)

 .هللا مهمحر خياشملا يأ )۳(



 هبجوي ال امو «صاصقلا بجوي ام ۱۹۲

 2 7 و و 7

 يبأ دنع لتاقلا اولتقي نأ رابكللف : ٌرابكو راغص ءايلوأ هلو لِيَ نمو

 . هللا همحر ةفينح

 .راغصلا كردي ئتح كلذ مهل سيل : الاقو

 دنع لتاقلا اولتقي نأ رابكللف :ٌرابكو ٌراغص ءايلؤأ لو لي نمو) :لاق
 .هللا همحر ةفينح يبأ

 ٌككرتشم صاصقلا نأل ؛(ٌراغصلا "كردي ئتح كلذ مهل سيل :الاقو

 .قورجتلا مدعل ؟ضعبلا ءاقسلا كمت الو « مهنيب

 امك «مهكاردإ ىلإ ُرخْوُيف «راغصلا ىح لاطبإ :لكلا مهئافيتسا يفو

 ."ييلوملا نيب ناك وأ «بئاغ امهدحأو «نّيَريبكلا نيب ناك اذإ

 .ةبارقلا وهو ءرجتي ال ببسب هتوبثل ؛اّرجتي ال اقح هنأ :هلو

 المك مهنم ٍدحاو لكل تبثيف "”عِطقنم ريغصلا نم وفعلا لامتحاو
 .حاكنإلا ةيالو يف امك

 تف ؛ بئاغلا نم وفعلا لامتحا نأل ؛ نیریبکلا فالخب

 ا قييلوملا لاي

 )١( ةيانبلا .مهغولب دنع يأ ۳۸٠/٠١.

 ءافيتسا رضاحلل سيلف :بئاغ هبيلوم ُدَحَأو ءلِتُق «نيلجر قّيعم :هتروص )١(
 7/85/1١6. ةيانبلا .بئاغلا رضحي ْئتح صاصقلا

 ۳۸٠/٠١. ةيانبلا .ربتعت ال لآملا يف ةهبشلاو «لاحلا يف يأ (۳)

 لكل لمكي مل ببسلا نأو «نييلوم نيب ناك نأب امهلالدتسا نع باوج اذه )٤(
 .7/01/16 ةيانبلا رظني .امهنم



 ۱4۹۳ هبجوي ال امو «صاصقلا بجوي ام

 سر - ر ۶ 2 ارس ص

 نإو هب لتق : ديدحلاب هباصأ نإف : هلتقف ءرمب الجر برض نمو
 و

 .ةيدلا هيلعف : دوعلاب هباصأ

 مسار 00 E ر ا 0

 «هب لتق :ديدحلاب هباصأ نإف :هلتقف يع الجر برض نمو) :لاق
 و

 .(ةيدلا هيلعف : دوعلاب هباصأ نإو

 ‹«حرجلا دوجول ؛ديدحلا حب هباصأ اذإ اذهو :هنع هللا يضر لاق

000 £ 

 يبأ نع ةياور وهو “بجي :امهدنعف :ديدحلا رهظب هباصأ نإو
nt 7 5 37 0ديدحلا وهو «ةلآلل هنم ًارابتعا ؛ هللا همحر "”ةفينح ٠ .٠. 

 .ئلاعت هللا ءاش نإ هين ام ىلع «حصألا وهو «حَّرَج اذإ بجي امنإ :هنعو

 .نازيملا تاَّجْنَّسب برضلا :اذه ٰىلعو

 ءةموصعملا سفنلا لْثَق دوجول ؛ةيدلا بجت امنإف :دوعلاب هّبرض اذإ امأو

 .مدلا ردهي ال ٰیتح صاصقلا عانتماو

 فالخ هيفو «لّقثملاب الن نوكيف «ةريبكلا اصعلا ةلزنمب وه :ليق مث
 .ٰیلاعت هللا ءاش نإ هنیبن ام ئلع هللا همحر '*”ةفينح ىبأ

 ةيانبلا رظني .ةفرجملا :هل لاقيو «ةاحسملا وهو «نيطلا يف هب لمعي يذلا يأ )١(

 .777/7 برغملا نع القن 6

 .بشخلا فرط ءّرملا يفرط دحأ وه (۲)

 ءرهاظلا يه ةياورلا هذه نأ (طوطخم) ةياردلا جارعم يف يكاكلا صنو (©)

 ها .ناخ يضاق .يكاك .ةرهاظ :ةيادهلا ىلع هتيشاح يف يدعس بتكو

 .صاصقلا هيف هدنع بجي ال يأ (5)



 هبجوي ال امو «صاصقلا بجوي ام ۱۹٤

 ةفينح يبأ دنع هيلع صاصق الف : رحبلا يف ًاغلاب وأ ًاّيبص قرع نمو
57 5 00 2 

 . هنم صتقي : الاقو هللا همحر

 يهو « هللا همحر “يعفاشلا فالخ هيفو ءطوسلا ةلزنمب وه :ليقو

 .ةالاوملا ةلأسم

 .بجوملا ققحتيف «ةيدمعلا ليلد :تام نأ لإ تابرتشلا ىف ةالاوملا نأ :هل

 .“«دمعلا هبش) :ئوريو 2" «دمعلا أطخ ليتق نإ الأ :انيور ام :انلو

 .ثيدحلا

 وأ «بيدأتلل لمعت لق ةالاوملا نأل ؛ةيدمعلا مدع ةهبش هيف نألو
E 031و 2  

 هاسعو «هنع لعفلا لوأ ئىرعيف «تابرضلا لالخ يف أا هارتعا هلعل

 .ةيدلا تّبَجَوف ءِوّوَقلل ةئراد ةهبشلاو «ٌلّئقَملا باصأ

 يبأ دنع هيلع صاصق الف :رحبلا يف ًاغلاب وأ ًاًيبص قرع نمو) :لاق

 .هللا همحر ° عفاشلا لوق وهو « (هنم صَتقُي :الاقو

 )١( ريبكلا يواحلا .دوقلا هيف بجي يأ ٠/٠١.

 نابح نبا هححصو )۲٨۲۷(« هجام نبا ننس )٤٥۸۸(« دواد يبأ ننس (۲)

 ."ا"5/١ ةيارلا بصن 2751/7 ةياردلا )5011١«(«

 .(417/45) يئاسنلا ننس (۳)

 .لتقلا دصق يأ (5)

 .7"41// جاهولا مجنلا (0)



 1040 هبجوي ال امو «صاصقلا بجوي ام

 . رح ئفوتسُي امهدنع نأ ريغ
 .لبق نم هاني امك «قّرغي :هدنعو

 or ا و 5

 ."«انقرغ :قرغ نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :"'مهل

 علا ف ءار الو «ةيدمعلا ةرافأ اهلامعتساف + ةلئاق ةلآلا نالو
 و 2 ص 3 3 )2(

 ليتق :دمعلا أطخ ليتق نإ الأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق : هلو
ha. («0شرأ :طخ لك يفو» :هيفو < «اصعلاو ءطوسلا 045 ». 

 «هلامعتسا رذعتل ؛هيف ةَلمعتسم الو «لتقلل ٍةَدعم ريغ ةلآلا نألو
 5 و ت

 .ةيدمعلا مدع ةهبش تنكمتف
 د ور

 .ةلثامملا نع “ىيني صاصقلا نألو

 . "7 هرثأ صتقا :لاقي هنمو

 اب ةبقرلا رحب صاصقلا ئفوتسي يأ )١(

 .هللا مهمحر يعفاشلاو نيبحاصلل (۲)

 ةياردلا ىف امك «فرعي ال نِي هدنس ىفو )٠٥۹۹۳(« ىقهيبلا ننس (۳)

 0 هنكلو «عوفرم ثيدحلا ۸/0 ةيانبلا يف ينيعلا لاقو ٣۲

 .همد نقحو «لوتقملا ةمصع يف يأ )٤(

 .هللا همحر ةفينح يبأ مامإلل يأ (0)

 .ليلق لبق مدقت (5)

 .هعبت يأ (۷)



 هبجوي ال امو .«صاصقلا بجوي ام 105

 يو .٠ ا. و و او دودو وا. هواه واه هاه هاه اه وه و هاه هاه SG SG هه ههه

 ."هيملجلل : ةصقيلا :هنمو

 و 0 ص 4

 بلاغ حالسلاب لتقلا نأل ؛رْجَّرلا ةمكح يف نالثامتي ال اذكو

 .ٌردان لقثملابو

MW. 3, 4 
 e هاور امو

iاا دقو 3  nsعدل  (Ds 
 . هيف هسفن ىلإ هتفاضإ هيلإ تأموأ دقو «ةسايسلا ىلع لومحم وه و

 .هانركذ دقو ‹ةلقاعلا ىلع ىهو ؛ةيدلا تبجو :صاصقلا عنتما اذإو

 .””ةرافكلا ىف نيتياورلا فالتخاو

 :امهو «هب رجب يذلا :مّلَجلا :نم :َنْيَمَلِجلاو «ضارقيلا وه :ةّصقيلا )١(
 .رخآلا لثامي نْيَمَلجلا نم دحاو لك نأل :ناَمَلَج :ةّصقيلا تيس ينعي «نامّلج
 ۸٤/٠٠١". ةيانبلا

 .«هانقرغ قّرغ نم» :ثيدح نم هللا همحر يعفاشلا مامإلا يأ )١(

 .فيعض هنكلو «ٌعوفرم هنأ هنع مدقت امك ينيعلا نيبو «لوق اذه (۳)

 :هانقرغ :هلوقب «قيرغتلا يف هسفن ئلإ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ةفاضإ ينعي (5)

 ءًامكح سيل يأ «ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح .ةسايسلا ئنعم وهو «مىنعملا اذه ىلإ ةراشإ

 .ةيعرشلا ةسايسلا باب نم وه لب

 ءاهبوجو «هللا همحر ةفينح يبأ نع ناتياور اهيفو ءدمعلا هبش ةرافك يأ (5)

 .بوجولا مدعو



 4۹۷ هبجوي ال امو ‹صاصقلا بجوي ام

 هيلعف : تام تح شارف بحاص َُلَرَي ملف «ًادمع ًالجر َحَرَج نّمو
00 

 0 AES Ld : رشم هنأ

 هيلعف : تام ٰیتح شارف بحاص لري ملف دمع الجر حرج نمو) :لاق

 .(صاصقلا

 .هيلإ 010 رطل را «ببسلا 7

 ىعون دحأ اذه نال ؛(ةرافكلا هيلعو E دوق الف : رشم 010

 .هاّنيب ام ىلع ءأطخلا

 .ةرافكلا اورو« ةوقلا يحوز أل هتموت اطخلاو
 “باتکلا صن هب َّقَطَن ام لع «(ةيدلا) اذك (و) م و 8

 هللا يضر ةفْيَذح يبأ "'ِناَمّيلا ىلع نيملسملا فويس تفلتخا امل
 ."ةيدلاب مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ئضق :هنع

 ةَيِدَو َةَسِمْؤُم ةر رر اَكَطَح اتوم سَ سو $ :ئلاعت هلوق وهو (۱)

 .47 /ءاسنلا .4...ةَمَّلَسُم

 مهو دحأ ةوزغ يف نوملسملا هلت دقو «ناميلا نب ةفيذح يباحصلا دلاو يأ (۲)

 .قدنخلا ةوزغ يف هنأ ۳۸۷/٠١ ةيانبلا يف ءاج هنأ ىلإ هبنأو «كرشم هنأ نونظي

 امك «نسح هدانسإو «(۲۳۹۳۹) دمحأ دنسم ؛(59103) مكاحلل كردتسملا (۳)

 .555/7 ةياردلا يف



 هبجوي ال امو .,صاصقلا بجوي ام ۱۹۸

 0 5 ل ل 3 2 ي 7

 نم تامف «ةيح هتباصأو «دسأ هرفعو ؛« لجر هجشو ‹هسفن جش نمو

 .ةيدلا ثلث ىبنجألا ئلعف : هلك كلذ

 .نيطلتخم اوناك اذإ ةيدلا ْبجت امنإ :اولاق

 ريثكتب هتمصع طوقسل ؛بجت ال :نيكرشملا فص يف ناك نإف

 .""مهنم وهف :موق داوس رك نم :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق «مهداوس
 يح هئباصأو ءّلسأ هَرَفعو لر هجشو «هسفن جش نمو) :لاق

 حلاو دسألا َلْعِف نأل ؛(ةيدلا ثلث يبنجألا ئلعف :هّلك كلذ نم تامف
 .ةرخآلاو ايندلا يف ًارده هنوكل ؛لحاو سنج

 دک چ واق و ءايندلا يف ٌرَدَه :هسفنب ِهلْعِفو
 .هيلع مثؤي ئتح «ةرخخآلا يف ربتعم

 1 1 1 ٤
 «لّسْغی : هللا امهمحر رلمحمو ةفينح يبأ دنع نأ :«رداونلا» يفو

0 

 .هيلع ئلصيو
 ت 3ر 1

 .هيلع ئلصي الو «لّسغي :هللا همحر فسوي ىبأ دنعو

 «خياشملا فالتخا هيلع ةالصلا يف ركذ '"”«ريبكلا ريسلا حرش» يفو

 ءاقلطم اردَه نكي ملف «“«ديزملاو سينجتلا» :باتك يف "”هانبتك ام ىلع

 )١( ةيارلا بصن يف هازع ٠۳٤٦/٤ رابخإلاو فيرعتلا يف مساق ةمالعلاو 01/5

 ةريخلا فاحتإ رظني .ئلعي يبأ دنسمل ۳۲۹۷/۱(.

 ريبكلا ريسلا ىلع يسخرسلا حرش يف تثحب دقو ءهحراش فنصملا نيعي مل ()

 .صنلا اذه دجأ ملف

 .هانركذ ام : خسُت يفو (۳)

 -ينيعلا نأ ىلإ هبنأو «بكرم همساو «هللا همحر ينانيغرملا مامإلا فلؤملل (5)



 1۹4 هبجوي ال امو «صاصقلا بجوي ام

 همه د. اع. و دعا. هو او او و اواو و. و او دو وأو هي واو واو ده وهو هاه اه اه اهو واه هد هاه هاو ها هواه ههه

 ت ت ا

 نأكف «سانجأ ةثالث تراصف «ةرخآلاو ايندلا يف ٌربتعم يبنجألا لعفو
 2 ها كة سس

 هيلع ُبجيف «هّلث دحاو لك لعفب فلاتلا نوكيف «لاعفأ ةثالثب ْتَفِلَت سفنلا

 .باوصلاب ملعأ هللاو «ةيدلا ثلث

 د6 9F د6 د

 .! ؟فئصملا تافنصم ةلمج نم ناباتك امهو :لاق ۳۸۸/۱۰ ةيانبلا ىف



 لصف ۰۰

 ف ٠»

 لصف

 . مهيلع ءيش الو .هولتقي نأ مهيلعف : افيس نيملسملا ىلع ٌرهش نمو

0 « 

 لصف

 صاصقلل عّبَتلا ةلزنمب وه ام نايب يف
 ءيش الو «هولتقي نأ مهيلعف :ًافيس نيملسملا ىلع َرْهَش نّمو) :لاق

 دقف :ًافيس نيملسملا ىلع َرَهَش نم :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(مهيلع
 Oe ا

 o و و .٠

 .هيعبب هتمصع طقستف غاب هنألو

 .هّلْيَق هلف «هسفن نع لتقلا عفدل ًاقيرط نّيعت هنألو

 عماجلا» يف هللا همحر ٍلمحم لوقو :هولتقي نأ مهيلعف : لوقو

 ل ص

 :ئنعملاو «بوجولا ىلإ ةراشإ :هولتقي نأ نيملسملا ىلع حف :«”ريغصلا

 .ررضلا عقد بوجو

 .مدلا حابم راصو «همد ردهأ يأ )١(

 نم :(5091) يئاسنلا يفو ءظفللا اذهب هدجأ مل :7//151 ةياردلا يف لاق (؟)

 يف مكاحلا هححصو )۸٠٠۱۳(« طسوألا مجعملاو ءّرده همدف :هعضو مث «هفيس رهش

 )۲۹۷١(. كردتسملا

 .هللا همحر يرودقلا يأ (۳)

  )0ص50١.



 ۲۰۱ صاصقلل عّبَتلا ةلزنمب وه ام نايب يف

 وأ ًاليل ءًاحالس لجر ئلع َرَهَش نمو : (ريغصلا عماجلا» ةقرس يفو
 ءرصم ريغ يف قيرط يف اراهن وأ ءرصم يف اليل اصع هيلع رهَش وأ ءاراهن

 .هيلع ءيش الف : ًادمع هيلع ٌروهشملا لتقف

 : ًادمع هيلع ٌروهشملا هّلَقف ءًاحالس هريغ ىلع نونجملا َرَهَش نإو
 و

 . هلام ىف ةيدلا هيلعف

 ےس س س

 وأ اليل ءاحالس لجر ىلع َرَهَش نمو :٠ريغصلا عماجلا» ةقرس يفو)
 ءرصم ريغ يف قيرط يف ًاراهن وأ ءرصم يف ًاليل ًاصع هيلع َرَهَش وأ ءًاراهن
 0 1 اني امل ؛(هيلع ءيش الف :ًادمع هيلع ٌروهشملا هلك

 .لتقلاب هِعْفَد ىلإ جاتحيف ءةداع "”ثبلُي ال حالسلا نأل اذهو

 «ثوَعلا هَقَحْلَي ال ليللا يف نكلو «ثبْلُت تناك نإو ةريغصلا اصعلاو

 1 00 .لتفلاب يفد ىلإ طض
 :هَّلتق اذإف «ثْوَعلا هقحلي ال :قيرطلا يف رصملا ريغ يف راهنلا يف اذكو

 ال لا

 .امهدنع حالسلا لثم ٌنوكت نأ لمتحُي :ثْلُت ال ًاصع ناك نإف :'”اولاق

 هيلع ٌروهشملا هّلتقف ءاحالس هريغ ىلع نونجملا َرَهَش نإو) :لاق
 ۰ .(هلام يف ةيدلا هيلعف :ًادمع

 . ۹٥۱ص (۱)

 ۳۹۰/٠١. ةيانبلا .لتق ريغب عفدلل ةلهم هيف سيل يأ (۲)

 .هللا مهمحر خياشملا يأ (۳)



 صاصقلل بتلا ةلزنمب وه ام نايب يف ۰۲

GS ®هاو وأو هه هو او هو ده هاو هاه هو هاه هواه هاه هاه هاو اه اه  OSC.٠ و ا. و د. او.  

 .هيلع ءيش ال :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .ةبادلاو يبصلا :"”فالخلا اذه ئلعو

 بجي الو افلا نق نامنلا بجي هلآ هللا همر سوي يأ نغو

 .نونجملاو يبصلا يف

 .رهاشلا غِلابلاب ٌربتعيف «هسفن نع اعاد هلت هنأ : هللا همحر يعفاشلل

 .هركملا ةنشأفا حف هلك لع الرس ضب هالو

 ول ئتح ءالصأ ربتعم ريغ ةبادلا ّلْعِف نأ :هللا همحر فسوي يبألو

 .نامضلا بجوي يال: : ت 9

 .نامضلا امهيلع بجي :هاّققح ول تح «ةلمجلا يف ٌربتعمف :”امهُّلعِف امأ

 ا كي ةةياقلا وو ال ا او
 .ةبادلا ٍلْعِف نود ملل االف

 )١( بلاطملا ئنسأ 85/١7١.

 تلاص وأ «ناسنإ ىلع يبصلا لاص اذإ هللا همحر يعفاشلا نيبو اننيب يأ (۲)
 1 .هلتقف ناسنإ ىلع ىلع لمجلاك ةبادلا

 .ةبادلا لعف يأ (۳)

 .نونجملاو يبصلا نم رهشلا وهو (5)

 .ريغلا قحل ال ءامهقحل :نونجملاو يبصلا ةمصع يأ )٥(



 ۳ صاصقلل بلا ةلزنمب وه ام نايب يف

 دعب رَخآلا هتف مث ‹هبرضف ءرصملا يف ًاحالس هريغ ئلع َرهَش نّمو

 . صاصقلا لتاقلا ئلعف : كلذ

 . هيلع ءىش الف : هلو هعبتاف ءةقرسلا جرخأو «ًاليل ريغ هيلع َلَخَد نمو

 ةكللاملل اقع امرضفم الام فلا را اموصتم ًاضختشا لق ها :انلو

 ؛امّهقح امهُيمصع تناك نإو امهّلعف اذكو ءًاطِقسُم حلصَي ال ةبادلا لغو

 .امهنم لعفلا ققحتب صاصقلا بجي ال اذهلو «حيحص رايتخا مدعل

 .ًاحيحص ًارايتخا هل نأل ؛غلابلا لقاعلا فالخب

 .ةيدلا بجتف «ّرشلا عفد وهو ‹حيبملا دوجول :صاصقلا بجي ال امنإو

 اتق مث ."اهّبرضف ءرصملا يف ًاحالس هريغ ىلع هش نَّمو) :لاق
 .(صاصقلا لتاقلا ىلعف :كلذ دعب ””رتخآلا

3 

 «فارصنالاب ًابراحم نوكي نأ نم َجَرَخح هنأل ؛ فرصناف «هّبَرَض اذإ :هانعم

 .هتمصع تداعف

 الف : هلو هَعَبَباف «ةقرسلا جرخأو اليل غ هيلع لخد نمو) : لاق

 .«كلام نود لتاق» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(هيلع ءيش

 .هيلع روهشملا يأ )١(

 .رهاشلا يأ (۲)

 .هيلع روهشملا بورضملا يأ (۳)

 .دحاو ئنعملاو :تلق .هريغ ئلع :خسُت يفو (5)

 .758/5 ةياردلا «(7557) يناربطلل ريبكلا مجعملا )5٠/8١(« يئاسنلا ننس (6)



 صاصقلل عبّتلا ةلزنمب وه ام نايب يف 3

 ها و واو و. هج هو ها و واو CCGG هاه هاه هاه ها هله هاه ده هاه هله د ه ههه ®

 .”ءاهتنالا يف ًادادرتسا اذكف ءءادتبالا يف "”عْفَد لتقلا "هل حابب هنألو

 هللاو «لتقلاب الإ دادرتسالا نم كمي ال ناك اذإ :“ةلأسملا ليوأتو

 .لغأ نات

FF FRنين ا  

 .هيلع لوخدملل يأ(١)

 .عفدلا لجأل يأ (؟)

 .16/"91 ةيانبلا .هذخأ ام دادرتسا لجأل لتقلا هل اذكف يأ (۳)

 .ةلأسملا ئنعمو :خسُت يفو (4)



 9 باب

 باب

 سفنلا نود اميف صاصقلا

 َربكأ هدب تناك نإو هدي تعِطق : لصفملا نم ًادمع هريغ دي ْمَطَق نمو

 .ندَألاو «فنألا نراَمو «لْجّرلا كلذكو «ةعوطقملا دليلا نم

 باب

 سفنلا نود اميف صاصقلا

 هذي تناك نإو هدي تعِطَف : لصفملا نم ًادمع هريغ دي ْمَّطَق نمو) :لاق

 .(ةعوطقملا ديلا نم ربكأ

 نع ءبي وهو «٥٤/ةدئاملا .« ٌصاَِي حرج » :ئلاعت هلوقل

 الف :ال امو «صاصتقلا هيف بجي :هيف اهتياعر نكم ا .ةلثامملا

 .ربّتعاف «لصفملا نم عطقلا يف ّنكمأ دقو

 .كلذب فلتخت ال ديلا ةعفنم نأل ؛اهرّكصو «ديلا رّبكب َرْبتعم الو

 ةياعر ناكمإل ؛( نو ذأالاو ءفنألا نرامو «لِجَرلا كلذكو) :لاق

 .عطقلا يف ةلثامملا

 «لجّرلا ىلع ةفوطعم «نذَألا كلذكو :ئنعملا نوكيو خست يف نونلا مضب (۱)

 .نذألا ا :ريدقتب ءرسكلاب تطبض ئرخأ خست يفو



 سفنلا نود اميف صاصقلا ۲۰٢

 ت 35 re وو ر 00 اپ ت

 . هيلع صاصق الف : اهعلقف «لجر نيع برض نمو

 .صاصتقلا هيلعف : اهؤوض بهذف «ةمئاق تناك نإو
 و درو يف هر س 14 م او هس م و
 «ةأرملاب هنيع لباقتو ‹بطر نطق ههجو ىلع لعجيو .ةأرملا هل ئمحت

 . اهّؤوَض بهذيف
 م سوك 2 شر 2 5 ٠
 . رخآلا نيس نم ربكأ هنم صتقي نم نيس ناك نإو «صاصقلا : نسلا يفو

 عانتمال ؛(هيلع صاصق الف :اهعَلَقف ءلجر نيع برض نمو) :لاق

 .علقلا يف ةلثامملا

 ءةلثامملا ناكمإل ؛(صاصقلا هيلعف :اهؤوض بهذف «ةمئاق تناك نإو)
 .("7باتكلا» ىف لاق ام ىلع

 هنيع لباقتو «بطر نطق ههجو ىلع لعجيو «ةأرولا هل ىئمحت) :لاق و درو ووو ا ص م 1
 .(اهؤووض بهذيف «ةآرملاب

 ."' 'مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ةعامج نع ٌروثأم وهو

 .«َنَسلأِي لاو :ئلاعت هلوقل ؛(صاصقلا :نّسلا يفو) :لاق

 . ٤٥ /ةدئاملا

 5 20 2 ه0 0 5

 ةعفنم نأل ؛(رخآلا نيم نم ربكأ هنم ص تقي نم نيم ناك "”نإو) :لاق

 .يرودقلا رصتخم يأ )١(

 )۱۷٤١٤( قازرلا دبع فنصم رظني .امهنع هللا يضر نامثعو «يلع مهنم (؟)

 ٠٠٠/٤. ةيارلا بصن ء5١/٠5١؟ ةيانبلا

 .ةيلصو انه :نإ (۳)



 1۹۷ سفنلا نود اميف صاصقلا

 .صاصقلا : ةلثامملا اهيف ققحتت ٍةَجَش لك يفو و

 .نسلا يف الإ ءِمْظَع يف صاصق الو

 .ًاطخ وأ دمع وه امنإ لمع هبش سفنلا نود اميف سيلو

 .انوُلَت امل ؛(صاصقلا :ةلثامملا اهيف ققحتت ٍةجَش لك يفو) :لاق

 .(نَسلا يف الإ «مّظَع يف صاصق الو) :لاق
Ra 537 08 )1( 32 01  

 .امهنع هللا يضر دوعسم نباو «رمع نع يورم ظفللا اذهو

 غ :ذارملاو ۳ لع يف صاصق ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 سلا

 ءناصقنلاو ةدايزلا لامتحال ؛ٌرَذعتم سلا ريغ يف ةلئامملا ًرابتعا نألو
 .دربملاب دربي هنأل ؛نسلا فالخب

 .نالثامتيف «يناثلا ُمَلقُي :هلصأ نم علق ولو

 ؛ (ًاطخ وأ دمع وه امنإ لمع هبش سفنلا نوف اميف سيلو) :لاق

 نبا دنع نسحلاو يبعشلا نع هركذو «بيرغ 10٠0/5: ةيارلا بصن يف لاق )١(
 نودب ««صاصق ماظعلا يف سيل» :ظفلب نكل «(71177) فنصملا يف ةبيش يبأ

 يف ًاضيأ ةبيش يبأ نبا دنع مهنع هللا يضر سابع نباو رمع نع ًايورم ءاجو .ءانثتسالا

 ١57/11 ةيانبلا رظنيو «فيعض دانسإب ء(۲۷۳۰۳) فنصملا

 .ًاعوفرم ينعي .هدجأ مل :119/7 ةياردلا يف لاق (۲)

 .مظعلا :خسُت يفو (۳)



 سفنلا نود اميف صاصقلا 4

 حلا نيب الو .سفنلا نود اميف ةأرملاو لجرلا نیب صاصق الو

 . نيدبعلا نيب الو «دبعلاو

 .رفاكلاو ملسملا نيب يفارطألا يف صاصقلا بيو

 نود ءاهفالتخاب ُفلتخَي يذلا وه لتقلاو «ةلآلا ىلإ وعي ٍدمعلا بش نأل
 ٌدمعلا الإ قبي ملف «ةلآلا فالتخاب هفالتإ فلتخي ال هنأل ؛سفنلا نود ام
 .أطخلاو

 نيب الو ."”سفنلا نود اميف ةأرملاو ٍلُجَّرلا نيب صاصق الو) :لاق
 ا كلا رحل

 فرط مطقَي ٌرحلا يف الإ «كلذ عيمج يف هللا همحر "”يعفاشلل ًافالخ

 .اهل ةعبات اهنوكل ؛سفنألاب فارطألا ُربتعُي وه «"دبعلا
 توافتلاب لثامتلا ٌمِولعنيف «لاومألا كَّلسَم اهب ُكّلسُي فارطألا نأ :انلو

 .هرابتعا نكمأف «عرشلا ميوقتب ًاعطق ٌمولعم وهو «ةميقلا يف
 .هلصأ ربثعاف «هل ًطباض ال هنأل ؛شْطَبلا يف توافتلا فالخب

 .هيف توافت الو «حورلا قاهزإ ”فّلتملا نأل ؛سفنألا فالخبو

 يواستلل ؛(رفاكلاو ملسملا نيب يفارطألا يف صاصقلا بجيو) :لاق

 .شرألا يف امهنيب

 .ةاواسملا مدعو «توافتلل )١(

 .51/17 ريبكلا يواحلا (1)
 .هدنع رحلا ىلع صاصقلا يرجي ال هنإف (9)

 .حورلا قاهزإ وه صاصقلا ببس نإ يأ :تلق .قّلعتملا :خسُن يفو (4)



 ۰۹ سفنلا نود اميف صاصقلا

 أربف ‹ةفئاج هحرج وأ دمع دعاسلا فصن نم ِلُجَر دي مَن

 ةصقان وأ الش عطاقلا ديو ءةحيحص عوطقملا دي تناك اذإو
 هل َءيش الو «ةبيعملا ديلا عطف ءاش نإ : رايخلاب هدي عوطقملاف : عباصألا
 .ًالماك شرا َذَخَأ ءاش نإو ءاهريغ

 هَحَرَج وأ «"ادمع دعاسلا يفصن نم ٍلُجَر دي عطف نّمو) :لاق

 .(هيلع صاصق الف :اهنم أَرَبَف «ةفئاج

 "يف طباض الو «مظعلا رك لوألا ذإ «هيف ةلثامملا ٌرابتعا نكمُي ال هنأل

 .ًارهاظ كالهلا ىلإ "يناثلا يضقيف «ردان 7ا اذكو

 ةصقان وأ الش عطاقلا ديو ءةحيحص عوطقملا دي تناك اذإو) :لاق
 هل ءيش الو ءةبيعملا ديلا عَطَق ءاش نإ :رايخلاب هذي ٌعوطقملاف : عباصألا

 ف ا ءافيتسا نأل ؛ (ًالماك شْرَألا دخ ءاش نإو ءاهريغ

 نع مرصنا اذإ ' ”يليولاك «ضوعلا ىلإ لدي نأ هلو دقت نوال ردت أ

 )١( ةخسن يف تبثم :ًادمع :ظفل 9/١ه.

 .نطبلا فوج وأ سأرلا فوج :فوجلاب صتخت يتلا يه ةفئاجلا (5)

 وهو :تلق .يناثلا يف طباض الو :خسُت يف ءاجو ءمظعلا رسك يف يأ (۳)

 ٤٠٠/٠١. ةيانبلا .رهظلا وأ ءردصلا نم نطبلا ىلإ لصت اهنأل ؛ةفئاجلا

 .ةلثامملا نكمي الف «بلاغ اهيف كالهلاو «ةفئاجلا يف يأ (5)

 :ةفئاجلا وهو (5)

 .بصاغ هبصغ اذإ يأ (0



 سفنلا نود اميف صاصقلا 11۰

 همم 2 0 2 2 2 2

 ام بعوتست ال يهو « هَر نيب ام ةجشلا تبعوتساف الجر جش نّمو
 03 42 5 ت e 5 5 5 و ا م مَ

 .هتحش رادقمب صتقا ءاش نإ : رايخلاب جوجشملاف : جاشلا ينرق نيب

 .شرألا َذَخَأ ءاش نإو ءءاش نيبناجلا يأ نم ٌءىدتبي

 .فالتإلا دعب سانلا يدي

 يضر اذإ امك ت طقس فب يضر دقف :ًاصقان اهافوتسا اذإ مث

 .ديجلا ناكم ءيدرلاب

 :ًامْلُظ تعِطق وأ «هيلع ينجملا رايتخا لبق "وَما دي تَّطَقَس ولو
 لاملا ىلإ َلَقَتي امنإو «صاصقلا يف نيعتم هقح نأل ؛اندنع "هل ءيش الف

 .هتاوفب طقسيف «هرايتخاب
 و و

 بجي ثيح «ةقرس وأ صاصق نم <
8 

 هلع ىت تعطف اذإ ا فال
 \8 .ىنعم " هل ةملاس تراصف ءاقحتسم اقح هب ئفوأ هنأل ؛شرألا هيلع 2 1 7 ر 2 8 ١

 ore 3و 5 4 م ص 5

 ال يهو «هينرق نيب ام ةجشلا تبعوتساف الجر جش نمو) :لاق

 رادقمب صَتقا ءاش نإ :رايخلاب جوجشملاف :جاشلا يترَق نيب ام بعوتست

 ةجشلا نأل ؛(شرألا دَحأ ءاش نإو ءءاش نّيبناجلا يأ نم ٌةىدتبي ءهْيَجَش
 1-01 2 هر ر

 .اهتدايزب نيشلا دادزيف ‹ طقف ةنيشم اهنوكل ؛ةبجوم

 )١( ةيانبلا .ءالشلا يهو «ةفآلا اهتباصأ يتلا ديلا يأ 401/18.

 .يناجلل يأ (؟)



 51١ سفنلا نود اميف صاصقلا

 .ركذلا يف الو .ناسللا يف صاصق الو

 . ةفشحلا ٌمَطقُت نأ الإ

 نيف ل الو لف انباع دايو :جاشلا يرق نيب ام هئافيتسا يفو

 ىف امك يخيف 27ص قتنيف ةتنيف «جوجشملا حلي ام هح َرْدَق هتافيتساب نيا

 .ةحيحصلاو ءالشلا

 رر و

 ريغ ىلإ يدعتلل ؛الَمك ءافيتسالا رذعتي هنأل ؛اضيأ ريخي :هسكع يفو
 ر

 .هفح

 ىلإ هتهبج نم ڈخأت يهو «سأرلا لوط يف ةجشلا تناك اذإ اذكو

 .فلتخي ال ئنعملا نأل ؛رايخلاب وهف : جالا افق ىلإ غلبت الو ءهاَقَ

 .(ٍرَكَذلا يف الو «ناسللا يف صاصق الو) : لاق

 نكمُي هنأل ؛بجي :هلصأ نم مِطق اذإ هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو
 .ةاواسملا ٌرابتعا

 .ةاواسملا ٌرابتعا نكمُي الف «طسبنيو ضبقني هنأ :انلو

 .لصفملاك «ٌمولعم عطقلا عضوم نأل ؛(ةفّشحلا مّطقُت نأ الإ)

 ضعبلا نأل ؛هيف صاصق الف :ِرَكَذلا ضعب وأ ءةفشحلا ضعب عطف ولو
 .هرادقم مّلعي ال

 :تلق .ةيادهلا تاعبط ضعب يف ءاج كلذكو «داضلاب :ضقتنيف :خسُت يفو )١(

 ينرق نيب ام ةجشلا بعوتست ت مل اذإ جوجشملا قح صقتني يأ «داصلاب :باوصلاو

 4٠7/516. ةيانبلا .ًاريغص هسأر ناك اذإ جاشلا



 سفنلا نود اميف صاصقلا 1۲۳

 ٠ او و ا. واوا. . اه. هو واقع ده ووو وده هدو هو هو و ده هلو هاه اهو هه. هه ىو 4 4 4 4 4 ههه

 ءطسبنت الو ضبقنت ال اهنأل اخ وأ الع تتلف 3 نذل فالعب

 .ةاواسملا ٌرابتعا ٌركمُيف «فّرعُي دح اهلو

 «ةاواسملا رابتعا ناكمإل ؛صاصقلا بجي :عطقلاب اهاصقتسا اذإ ةّمّشلاو

 .ملعأ ئلاعت هللاو ءاهرابتعا ُرَّدعتي هنأل ؛اهضعب َمَطَق اذإ ام فالخب

# RF FF RF 



 لصف
 ءصاصقلا طقس : لام ىلع ليتقلا ءايلوأو لتاقلا ا اذإو

 . ًاريثك وأ ناك ًاليلق لامن تو

 لصف

 هنع وقعلاو ا يل ماكحأ يف

 «صاصقلا طقس :لام ىلع ليتقلا ءايلوأو ٌلتاقلا حلطصا اذإو) :لاق
 ر ا ےس

 و ؛لاملا بجوو

 .۷۸٠/ةرقبلا .ةيآلا .4 ءىس هيأ نِم هل ضع نمف » :ايلاعت هلوقل

 مي
 .ثيدحلا .""(ليتق هل َلِيَق نَم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 .هنّيعب حلصلا وهو مانيب ام ىلع ءاضرلاب ذخألا :ملعأ هللاو «دارملاو

 ؛ًاضيوعت اذكف ءًاوفع طاقسإلا هيف يرجي «ةثرولل تباث ىح هنألو
 .يضارتلاب زوجيف «لتاقلا ءايحإو «ءايلوألا ناسحإ ئلع هلامتشال

 ىلإ ضوفيف "”ردقم صن هيف سيل هنأل ؛ءاوس هيف ٌريثكلاو ليلقلاو
 .هريغو علخلاك ءامهحالطصا

 داقي نأ امإو « ةيدلا يأ  ئَطعُي نأ امإ :نّيرظّنلا ريخب وهف :ثيدحلا مامت )١(
 )٠۳١١(. ملسم حيحص «(1۸۸۰ «۱۱۲) يراخبلا حيحص يف ؛«ليتقلا لهأ

 .لادلا رسکب (۲)



 هنع وقعلاو صاصقلا يف حْلّصلا ماكحأ يف 1٤

 .لاح وهف : ًالّجْؤم الو ًالاح اوركذُي مل نإو

 حلاصي نأب ًالجر دبعلا ئلومو ٌرحلا َرَمف ءادبعو ارح لتاقلا ناك نإو
 . نافصن دبعلا ئلومو ٌرحلا ىلع فلألاف : َلَعَمف ءمهرد فلآ ىلع امهمد نع

 : ضوع ىلع هبيصن نم َحَلاَص وأ ءمدلا نم ءاكرشلا دحأ اقع اذإو

 .ةيدلا نم مهُبيصن مهل ناكو «صاصقلا نم نّيِقابلا قَح طَقَس

 .دقعلاب بجاو لام هنأل ؛(لاح وهف :ًالّجْؤم الو ًالاح اوركذي مل نإو) :لاق

 اهنأل ؛ةيدلا فالخب «نمثلاو رهملا وحن «لولحلا :هلاثمأ يف لصألاو

 00 .دقعلاب تبجو ام

 ناب ًالجر ٍدبعلا ئىلومو حلا ماف «ًادبعو ارح لتاقلا ناك نإو) :لاق
 كيلا لومو حلا لع فلالاف :لعفف ءمهرد وفلآ ىلع امهمد نع حِلاصي

 .امهيلإ فيضأ حلصلا قع نأل ؛(نافصن

 ىلع هبيصن نم حَلاص وأ «مدلا نم ءاكرشلا دحأ اقع اذإو) :لاق

 .(ةيدلا نم مهبيصن مهل ناكو «صاصقلا نم نّيِقابلا قَح طقس :ضوع

 .ةيدلا اذكو «ةثرولا عيمج قَح صاصقلا نأ :اذه لصأو

 .نيجوزلا يف هللا امهمحر "'يعفاشلاو كلام ًافالخ

 نأ هنع روهشملاو «ةيكلاملا بتك نم يل رسيت اميف هلوق ئلع فقأ مل )١(

 .407/1© ةيانبلا .صاصقلا يف قح نيجوزلل سيلو «تابصعلل ثوروم صاصقلا

 .17/5 مألا (۲)



 5 : 1٥ هنع وقعلاو صاصقلا يف حلصلا ماكحأ يف

 .توملاب هعاطقنال ؟ببسلا نوف بسلا يهو «ةفالخ ةثارولا نأ :امهل

 نم يباَبضلا يشأ ٍةأرما ثيروتب َرَمأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ :انلو

 .امهنع هللا يضر “ميشا اهجوز ٍلَقَع
 امهدحأ تامف :نائبا هلو ليف نم نإ تح «ثرإلا هيف يرجي قح هنألو

 .ةثرولا رئاسل تبثيف ءنبالا نباو يبلصلا نيب د صاصقلا ناك : نبا نع

 .ثرإلا ّقَح يف توملا دعب ًامكح ئقبت ةيجوزلاو

 TE «حرجلا وهو «هببس ىلإ ًادنتسم ني

 ًاحلصو ًاوفع طاقسإلاو ءافيتسالا نم نتي مهنم لكف :عيمجلل

 نيقابلا ىح طوقس :صاصقلا يف ضعبلا قح طوقس ةرورض نمو
 .ًارجتي ال هنأل ؛ هيف

 كانه بجاولا نأل ؛نّييلولا دحأ اًمعو ءنْيَلجر لتق اذإ ام فالخب

 ؛دحاو انه اهو «لوتقملاو لتقلا فالتخال ؛ةهبش ريغ نم ناصاصق

 .امهداحتال

 .ةيدلا وه :لقعلاو ‹«حيحص نسح :لاقو )٠٤١١(« يذمرتلا ننس )١(

 .رخآ ليلد اذه (؟)

 دعب ثرإلا تبثي يأ ٠ 4/16 ةيانبلا يف لاق .توملا تبثي وأ : خست يفو (۳)

a E Eلبق هتوبث يف رخآ لامك هل راصف ‹حرجلا  

 ها .توملا

 .صاصقلا قح يأ (5)



 هنع وُقَعلاو صاصقلا يف ٍحْلّصلا ماكحأ يف 1٦

 2 ومع 2 2 و ا

 ى

 ىنعمل عنتما هنأل ؛ًالام نْيقابلا ""بيصن بلقني صاصقلا طقس اذإو

 .لتاقلا ىلإ عجار

 .هاضرو هلعفب هقح طقسأ هنأل ؛لاملا نم ءيش يفاّعلل سيلو

 .نينس ثالث يف :لاملا نم بجي ام بجي مث

 «نيكيرشلا نيب ناك اذإ اميف نيتنس يف بجي :هللا همحر رفز لاقو

 اط هدب تحط اذإ امن ردم يذلا فست بارلا نآأل «اههادحا اعز

 .هلضعب كلذكف «نينس ثالث ىلإ لوم هّلكو «مدلا لدب ضعب اذه نأ :انلو

 ‹عرشلا يف نيتنس يف وهو ءفّرّطلا لدب لك :ديلا يف بجاولاو

 .دمع هنأل ؛هلام يف بجيو

 .(مهعيمج نم صفا :ًادمع ًادحاو ةا لتق اذإو) :لاق

 ."”مهتلتقل ءاعنص لهأ هيلع الاَمّت ول :هيف هنع هللا يضر رمع لوقل

 .بلاغ :بلاغتلا قيرطب لتقلا نألو

 .ءايحإلا ةمكجل ًاقيقحت ؛بجيف «ءاهفسلل ةَرَجْرَم صاصقلاو

 .نيقابلا قح :خسُت يفو )١(

 يف :...ءاعنص لهآ اهيف كرتشا ول :ظفلبو ١١(. مقرب) ۸۷١/۲ أطوملا (؟)



 1۷ هنع وُمَعلاو صاصقلا يف حْلصلا ماكحأ يف

 2 و ر 8

 الو «مهتعامجب ليَ : نيلوتقملا ءايلوأ َرَّضَحف «ةعامج دحاو لَك اذإو

 . كلذ ٌريغ مهل ءيش
 5 كرس و يس 2 و ع او

 . نيقابلا قح طقسو هل لتق : مهنم دحاو رضح نإف

 7 و ا و 3 5 »م

 «مهتعامجب لق :نيلوتقملا ءايلوأ َرضَحف «ةعامج دحاو لَ اذإو) :لاق

 .كلذ ريغ مهل ءيش الو
 0 م ع ب بما 7 ع
 .(نيقابلا قح طقسو هل لّتق :مهنم دحاو رضح نإف

 و 0
 .لاملا نيقابلل بجيو «مهنم لوألاب لقي :هللا همحر "'يعفاشلا لاقو

 ر ي و و 5

 .مهنيب تايدلا تّمسقو «مهل لق :لوألا يفرعي ملو ءاوعمتجا نإو

 .هتعرق تجرخ نمل لتقيف «مهنيب عرقي : ليقو  OTا ل 0

E : 011002 2 f 4لتق هقح يف ققحت يذلاو «تالتق دحاولا نم دوجوملا نأ :" هل م  
 .عرشلاب فرع هنأ الإ "لوألا لصفلا يف سايقلا وهو «لْثاَمَت الف ءادحاو 21 رر

 .لثامتلا ءاجف «لامكلا بفصوب لاق مهنم رلحاو لك نأ :انلو

 مس سس سك 3 7 II و
 .صاصقلا بجو امل :كلذك نكي مل ول ذإ «لوألا لصفلا : هلصأ

 2 و يق ن

 لك ىلإ فاضيف «قاهزإلل حلاص حرج مهنم راحاو لك نم دجو هنألو

 .ًازجتي ال وه ذإ .مهنم راحاو

 )١( بذهملا ۱۸۸/۳.

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلل يأ (

 .ًادحاو ةعامج لَ اذإ ام وهو ()



 هنع وُقَعلاو صاصقلا يف حْلّصلا ماكحأ يف 1

 .صاصقلا طقس : تام اذإ صاصقلا هيلع بجو نمو

 ءامهنم ٍدحاو ىلع صاصق الف :ٍدحاو ٍلجَر دي نالجر عطَق اذإو

 . ةيدلا فصن امهيلعو

 «هلثقب لصح دقو «ءايحإلا قيقحتل ؛يفانملا عم عرش صاصقلا نألو

 .هب يِقتكاف

 تاوفل ؛(صاصقلا طقس :تام اذإ «صاصقلا هيلع بجو نّمو) :لاق

 .يناجلا توم هبشأف «ءافيتسالا لحم

 .هدنع "امهدحأ بجاولا ذإ «هللا همحر ”يعفاشلا فالخ هيف ْىّنأتيو

 ءامهنم ٍدحاو ىلع صاصق الف :راحاو ٍلُجَر دي نالجر ّمَطَق اذإو) :لاق

 .(ةيدلا فصن امهيلعو

 .امهادي ْعَطَقُت :هللا همحر ””يعفاشلا لاقو

 فانا يهوي "رم "تاو کش اذا اذإ 0 ضرقملاو

 .777؟/6 بلطملا ةياهن )١(

 .ةيدلا وأ صاصقلا يأ (۲)

 ) )۳بيذهتلا /١7/7/1.

 .ضورفملا :خسُت يفو ٤١١/٠١ ةيانبلا .ةيفالخلا ٍةلأسملا ٍضْرَف عضومو يأ )٤(

 .حاحصلا راتخم .ريكذتلا هيلع بلاغلاو «ثّئؤيو ركذُي وهو «نيكسلا يأ (0)

 لگا ءرخآ بناج نم ٌرخآلاو «بناج نم نيکسلا امهدحأ عضو ول امأ (1)

 .هدنع صاصق ال :ُديلا تعطقناو ءايقتلا تح هئيكس ٍدحاو



 11 هنع وُقَعلاو صاصقلا يف مْلصلا ماكحأ يف

 اذخأيو هدي اًعطقَي نأ امهلف : اًرِضَحف نيج يتيمي الحاو حق نإو

 . نّيفصن هنامستقي «ةيدلا فصن هنم

 وأ ءاهمكح تّدَحآَف ءاهل ةعبات يديألاو «سفنألاب ٌرابتعالا : "هل

 .رجّرلا عماجب امهنيب عّمجي

 لصح َعاطقنالا نأل ؛رليلا ضعب عطاق امهنم رلحاو لك نأ :انلو
 7 صم رو © ع د

 الف .ضعبلا امهنم دحاو لك لإ فاضيف ۰*یزجتم لحملاو ءامهيدامتعاب

 .ةلئامم

 .ًارجتي ال قاهزنالا نأل :سفنلا فالخب

 .ثوعلا راح ؛ٌبِلاغ عامتجالا قيرطب لتقلا نألو

 ىلإ هراقتفال ؛ةرْدّتلا زّيح ىف :لصفملا نم ديلا مْطَ ىلع عامتجالاو
 كولا هقحتلمف + "'"ةئيطر تامدقم

 :اهاعطق امهر ةا ولا ويلا يد 4 دلا فاما و لاف

 هدي اعَطقَي نأ امهلف :ارضَحف ءَنْيَلْجَر يتيمي دحاو عطف نإو) :لاق

 ع وأ اع ايم ءار ت ةا دلا فت هم العار
 .بقاعتلا

WM, »000 1 دک ےک 5 4  
 :نارقلا يفو «لوألاب عطقي :بقاعتلا ىف :هللا همحر ̀ ىعفاشلا لاقو

 .هللا همحر يعفاشلل يأ )١(

 .عطقي نأ ىلإ لصفملا ىلع رارمإلاو نيكسلا ذخأو ديلا دش نِم (۲)

 ۳۹٤/۱۱. ينارمعلل نايبلا (۳)



 هنع وُقَعلاو صاصقلا يف حْلّصلا ماكحأ يف ۲۰

 . ةيدلا فصن هيلع رخآللف : هدي عطقف ءامهنم دحاو َرَضَح نإو

 . دوقلا همز : دمعلا لتقب ديعلا ر ٌرقأ اذإو

 نهرلاك «يناثلل اهيف قاقحتسالا تبثي الف «لوألا اهقحتسا ديلا نأل ؛ عرقي 2 ع 7 ٠ ا

 .ةعرقلاب حجريف «نيقحلاب يفت ال ةدحاولا ديلا :نارقلا يفو «نهرلا دعب

 ,"هيكح ىف نايوتسيف «قاقحتسالا ببس ىف ايوتسا امهنأ :انلو

 .ةكرتلا يف نيميرغلاك

 ىح يف الإ ٌرهظي الف «يفانملا عم تبثي ءلعفلا كلم : :"”صاصقلاو

 ياكل درا بح ضع رغما تملا ااا

 دبعلا ْعَّطَق اذإ امك راصف لَحَملا ىف تباث ّقحلا نأل :نهرلا فالخب

 .امهل هُبقر حسف «بقاعتلا ئلع "”امهيتيمي
 sS :هدپ عطقف / ءامهنم ًالحاو ٌرضَح نإو) :لاق

 : ئفوتسا اذإو 0 قافلا ىح ددرتو «هقح توبثل ؛ ؛ يفوتسي نأ رضاحلل نأل

 لا هلال ؛ةيدلا يف رخآلا تح نّيعتيف ٠ ءءافيتسالا لَحَم قبي مل

 ا

 .(ٌدَوَقلا همز :دمعلا لتقب دبعلا رق اذإو) :لاق

 .صاصقلا وهو )١(

 .هللا همحر يعفاشلا لوق نع باوج اذه (۲)

 .نيلجر ينيمي :خسُن يفو (۳)

 .رخآلا :خسُت يفو )٤(



 ۲١ هنع وُفَعلاو صاصقلا يف حْلّصلا ماكحأ يف

 هيلعف :اتامف َرَخآ ىلإ هنم مهسلا َذَقَتَف ءادمع ًالجر مر نمو

 . هتلقاع ىلع ىناثلل ةيدلاو «لوألل ٌصاصقلا

 «لاطبإلاب ئلوملا ىح يقالي هنأل ؛هرارقإ حصي ال :هللا همحر ٌرفز لاقو
 .لاملاب َرقأ اذإ امك راصف

 lS ؛ هيف مهم ريغ هنأ :انلو

 ءةيمدآلاب ًالمع ؛مدلا ىح يف ةيرحلا لصأ ىلع َىَقَبُم دبعلا نألو

 ىلوملا ّقَح نالطبو «صاصقلاو ٌدحلاب هيلع ئلوملا ٌرارقإ حصي ال ئتح
 .هب ئَلابي الف «نّمّضلا قيرطب

 هيلعف :اتامف ءَرَخآ ىلإ هنم مهسلا َدَقَتَف ءادمع ًالجر ْىَمَر نمو) :لاق

 .(هتلقاع ىلع يناثلل ةيدلاو «لوألل صاصقلا

 ءليص ىلإ مر هنأك ءأطخلا يعون دحأ :يناثلاو دمع :لوألا نأل

 .ملعأ ئلاعت هللاو «رثألا ٍدلعتب ُدَدعتي لعفلاو ءًايمدآ باصأف

FF RFاننا  

 .هرارقإ يأ )١(



1 
 لصف

 .هدي ًاربت نأ لبق ًادمع هَل مث ءأطخ لُجَر دي مَطَق نمو

 .ًأطخ هلق مث ءادمع هدي مَطَق وأ

 .ًأطخ هَل مث هدي تأَرَبف ءأطخ هدي َّعَطَق وأ

 .ًاعيمج نّيرمألاب خو هنإف : ًادمع هلق مث «تآربف «ًادمع هدي َمَطَق وأ

5 
 لصف

 ةيانجلا يف نّيَلعفلا مكُح نايب يف
 .هدي اربَت نأ لبق ادمع هلق مث ءأطخ ٍلُجَر دي ْمّطَق نَمو) :لاق

 .ًاطخ هلق مث ءًادمع هدي ْمَطَق وأ

 .ًاطخ هلق مث هي "”تأربف ءأطخ هدي َعّطَق وأ

 .(ًاعيمج نّيرمألاب ذوي هنإف :ًادمع هلت مث «تآربف ءادمع هدي َمَطَق وأ

 اميمتت ؛نكمأ ام ٌبجاو تاحارجلا نيب عمجلا نأ :هيف لصألاو
 هو ا يفو ‹ةبقاعتم تابرضب عقي معألا يف لتقلا نأل ؛ ”لوألل

 .هسفن مکح رلحاو لك ئطعُيف : عمجلا نِكمُي ال نأ الإ «جرحلا ضعب اهسفنب

 .(أرب) حاحصلا راتخم .تئرب :ملس :نزو ئلع زوجيو طق :نزو ئلع )١(

 .لوألا حرجلا يأ )١(



 ۲۲ ةيانجلا يف نّيَلعفلا مكح نايب يف

 ءاش نإف : هدي ًاربت نأ لبق ًادمع هلت مث ءًادمع هدي َعَّطَق ناك نإو

 ىبأ دنع اذهو ىهولثقا : لاق ءاش نإو .هولتقا م .هوعطقا : لاق مامإلا

 . هللا همحر ةفينح

 .هدي عطقت الو لقب : الاقو

 «نيلعفلا مكح فالتخال ؛نْي ؟ نيل نيلوألا يف لوصفلا هذه يف ٌعمجلا رّذعت دقو

 .ةيكرسل عاق وهو ءم لثختل ؛نيَرَآلا يفو

 ؛ عامجإلاب «عّمجي :نياطخ اناك ناب ءاّسّناجت دقو للتي مل ول تح

 .ةدحاو ةيدب يفتکاو ءعمجلا ناكمإل

 ءاش نإف :هّدي ًاربت نأ لبق ًادمع هلت مث ءادمع هدي طق ناك نإو) :لاق

 ةفينح يبأ دنع اذهو «هولتقا :لاق ءاش نإو «هولتقا مث «هوعطقا :لاق مامإلا

 .هللا همحر

 «نّيلعفلا سناجتل ؛ٌنِكمم عمجلا نأل ؛(هذي عطقت الو لقي :الاقو

 .امهنيب عمجیف ىزربلا لّلخت مدعو

 بجوملا نأل ؛نيذه نيلعفلا نيب فالتخالل امإ «ٌرذعتم حمجلا نأ :هلو
 «لتقلاب لتقلا نوكي نأب كلذو «لعفلا يف ذ ةاواسملا دمتعي وهو «دوقلا

 « عطقلا ىلإ ةيارسلا ةفاضإ عطقتي زحلا نال أ اوو ‹عطقلاب عطقلاو

 .ءربلا لّلختك راصف ءًراحلا ىلع دولا بجي :نّيصخش نم اردص ول ىتح
 .لحاو لعفلا نأل ؛ئَرَسو «مْطق اذإ ام فالخب

 نفنلا لب يهو ةيدلا بجوملا نأل 1 نياطخت اناك اذإ ام فالخيو
 ۰ .ةاواسملا رابتعا ريغ نم



 ةيانجلا يف نّيَلعفلا مكح نايب يف ٤

 ص سو ها 2 مس اسس 4

 هيفف : ةرشع نم تامو «نيعست نم أربف « طوس ةئام الجر برض نمو

E 
 .ةدحاو ةيد

 و 0 ص ر رس هم ع ما سا 2

 ةموكح بحت : رثأ هل ىقبو «هتحر جو ‹ٍطوس ةئام الجر برض نإو

 .ًاضيأ لدعلا

 لا كلذو ‹«لعفلا رثأ ملا دنع جي امنإ ديلا شرا نألو

 الو ءةدحاو ت ةلاح يف ءزجلا E لكلا ناف عوتجیف «ةيارسلل عطاقلا

 .ناعمتجي اضاف لتقلاو عطقلا امأ نایت

 نم تامو «نيعست نم رف طاوس ةئام الجر م نمو) : لاق

 0 وف ةف ئىقبت ال :اهنم 1 ل هنأل ؛(ةدحاو د هيفف : "ورشع

Du, 
 .ةرشعلل ر رابتعالا يهلبف يقبف «ريزعتلا قَح يف ةربتعم تيقب نإو شرألا

 ةفينح يبأ لصأ ىلع ءّرثأ اهل قبي ملو «ْتَلَمدنا ةحارج لك كلذكو

 :هللا همحر

20 

 .لّدَع ةموكح هلثم يف : هللا همحر فسوي يبأ نعو
 و

 .ةيودألا نمثو «بيبطلا ةرجأ بجت هنأ :هللا همحر دمحم نعو

 2 هرم لس هم رص

 بجت :رس هل يِقبو 2 هتحرجو طوس ةئام الجر برض نإو) :لاق أ

 .سفنلا ىف رثألا رابتعاب بجي امنإ شْرألاو «رثألا ءاقبل ؛(ًاضيأ لدعلا ةموكح

 .ناعمتجي ال امهنأ لاحلاو يأ )١(

 عضوم أربف «ةرشع. خغضوم يفز «نيعست عضوم يف هّبرض هنأ :اذه ئنعمو (۲)

 47١/1١0. ةيانبلا .ةرشعلا عضوم أربي ملو «نيعستلا
eR, 

 .نيعتف :خسن يفو (۳)



 10 ةيانجلا يف نّياعفلا مكُح نايب يف

 نم تام مث «عطقلا نع هدي ةعوطقملا اًفَعف «لجر دي َمَّطَق نمو
ًٍّ 

 . هلام يف ةيدلا عطاقلا ئلعف : كلذ

 نم تام مث «ةيانجلا نع وأ ءهنم ثدحي امو عطقلا نع اَمَع نإو

 . سفنلا نع ٌوْفَع وهف : كلذ
 24 و

 عيمج نم وهف :ًادمع ناك نإو .ثّلثلا نم وهف :ًاطخ ناك نإ مث

 . هللا همحر ةفينح ىبأ دنع اذهو «لاملا

 ..ًاضيأ سفنلا نع ٌوفع وهف : عطقلا نع اََع اذإ : الاقو

 نم تام مث «عطقلا نع هذي ةعوطقملا اًمَعف «لجر دي ْمّطَق نمو) :لاق

 .هلام يف ةيدلا عطاقلا ئلعف :كلذ

 نم تام مث «ةيانجلا نع وأ «هنم ثدحي امو عطقلا نع اَمَع نإو

٠ 10 : sll 
 .سفنلا نع وفع وهف :كلذ

 ا م 1 : .ًاطخ Dara خا
 عيمج نم وهف :ادمع ناك نإو «ثلثلا نم وهف : ناك نإ مث

 .هللا همحر ةفينح ىبأ دنع اذهو «لاملا

 .(ًاضيأ سفنلا نع رفع وهف :عطقلا نع اقع اذإ :الاقو

 .تامو «سفنلا ىلإ ئرَس مث ءةَجَشلا نع اقع اذإ :فالتخالا اذه ئلعو

 ءرصتقا ول عطقلا :هبجومو «هبجوم نع ٌوفع عطقلا نع وفعلا نأ :امهل
 هع قمع 2 و

 .ناك امهُيأ هّيبجوم ٍدحأ نع اوفع هنع وفعلا ناكف «ئرس اذإ :لتقلا وأ

 .عطقلا يأ (۱)



 6٠ .٠ ه٠. ىو ه٠. هواوأاه هو ا. هاهو وه هاه هه هاه هاه هو هو ههه هه هه هاه وهو هو هواه هه هاه اهله

 :عطقلا نع وفعلا نوكيف «ًرصتقملاو يراسلا لوانتي عطقلا مسا نألو

 ةيراسلا ةيانجلا لوانتي هنإف :ةيانجلا نع افع اذإ امك راصو ههّيعون نع ًاوفع
 .اذه اذك «ةرصتقملاو

 ردم طر نتن لف رهو وتحت ذك ناهشلا تس نأ لو

 «لتقلا ريغ ۳ هو ‹عطقلا نع افع هنأل ؛ هحيرصب "وانتي مل ُوفعلاو

 .هّلامض بجون نحنو «هیف 75 لَ عقاولا نأ نبت ةيارسلابو

 بجوملا وه هنأل ؛سايقلا وهو «صاصقلا بجي نأ يغبني ناكو

 تكروأ وفعلا ةروص نأل ؛ةيدلا ُبجت ناسحتسالا يف نأ الإ ءدمعلل

 ر ا ينو هب

 لب «هل ةفص َةيارّسلا نأو «عطقلا نم ٌعون يراّسلا نأ ملسن الو

 .ءادتبالا نم لن :يراسلا

 .وفعلا هلوانتي الف ءاعطق هثوك ثيح نم هل بجوم ال كلذكو

 سنج مسا هنأل ؛ةيانجلا نع وفعلا فالخب

 وفعلا يف حيرص هنأل ؛اهنم ثدحي امو ءةَجشلا نع وفعلا فالخبو
 .لتقلاو ةيارسلا نع

 .لتقلا يأ )١(

 .عطقلا يأ (۲)



 ۷ ةيانجلا يف نّيّلعفلا مكح نايب يف

 ٌرهم اهلف : تام مث هلي ئلع اهجّوزتف ءلُجَر دي ةأرملا ِتّمَطَق اذإو

 .اهلام ىفف : ًادمع ناك نإو ءًأطخ ناك نإ ةيدلا اهِتلِقاع 'ولعو ءاهلثم

 ًاقافو «هوجولا هذه يف معلا ئرجُم هارجأ دقف :ًأطخ ٌمطقلا ناك ولو
 نإو «ثلثلا نم وهف :ًاطخ ناك نإ هنأ الإ «هقالطإ كلذب َنَدآ ًافالخو
 هب قلعي ملو ءدوقلا دمعلا بجوم نأل ل :ًادمع ناك

 .هضرأ ةراعإب ئصوأ اذإ امك راصف «لامب سيل هنأ امِل ؛ةثرولا ىح

 .ثلثلا نم ربتعیف هب قّلعتي ةثرولا ' و ةلاملا هرعت :ًاطخلا امأ

 اهلف :تام مث هدي ىلع اهجوزتف لج دي ةأرملا تم اذإو) :لاق

 .(اهلام يفف :ًادمع ناك نإو «ًاطخ ناك نإ د | ةيدلا اهِتَلِقاع ىلعو ءاهلثم ٌرهم

 امع ًاوفع نكي مل اذإ ديلا نع وفعلا نأل هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو

 .هنم ثدحي ام ىلع ًاجوزت نوكي ال ديلا لع ٌجوزتلاف :هدنع هنع ثدحي

 «فرطلا ىف ة صاصقلا ىلع ًاجوزت اذه نوكي :ًادمع ناك اذإ عطقلا مث

 لهم ب رقما رش لع انجم أل ارم حضي افلا عسل وهو
 .لثولا

 نيب ام ىلع وفعلا ْنَّمضتي ناك نإو جّوزتلا نأل ؛اهلام يف ةيدلا اهيلعو

 .ةروصلا هذه يف ٍفّرَّطلا يف صاصقلا نع :نكل ؛”لاعت هللا ءاش نإ

 افعف «لجر دي عطق نمو :لاق ثيح «ريغصلا عماجلا يف دمحم قالطإ يأ )١(

 .47 5/16 ةيانبلا ها .هدي ةعوطقملا

 ...لعج اّمَل هنأل ؛اهيلع هل ءيش الو :هلوق دنع ةمداقلا ةحفصلا يف (۲)



 ةيانجلا يف نّيلعفلا مكُح نايب يف 71

 نم تام مث «ةيانجلا ىلع وأ ءاهنم ثّدحَي امو ديلا ىلع اهجّوزت ولو
 .اهيلع هل ءيش الو ءاهلثم ٌرهم اهلف : دمع ٌعطقلاو «كلذ

 «ةيدلا بجتف وفعلا هلوانتي ملو «سفنلا رَ أن :ئرس ادو

 .دمع هنأل ؛اهلام يف بجتو

 .هاّنيب ام ىلع «صاصقلا بجي نأ َسايقلاو ٠

 ىلع اناك نإ ةصاقملا عقت :ةيدلا اهيلعو «لثملا ٌرهم اهل بَّجَو اذإو

 رهملا يف ناك نإو «ةثرولا ىلع هدرَت :لضق ةيدلا يف ناك نإو ءءاوسلا

 اهيلع ةثرولا هّدرت :لضف

 .ديلا شرا ىلع ًاجوزت اذه نوكي :أطخ عطقلا ناك اذإو

 مودع نكنملا ناو دل نشأ لها كيت علا لإ رشا ا

 .اهيف ءيش الو ديلا يف ام ىلع اهجّوزت اذإ امك «لثملا ٌرهم بجيف
 .اهل ٌرهملاو ءأطخلا يف ٍةلقاعلا ئلع بجت ةيدلا نأل ؛ناّصاقتي الو

 مث «ةيانجلا ىلع وأ ءاهنم ثدحَي امو ديلا ىلع اهجّوزت ولو) :لاق

 ىلع جوزت اذه نأل ؛(اهلثم ٌرهم اهلف :ٌدمع عطقلاو «كلذ نم تام

 لثملا ٌرهم ٌبجيف ؛هطوقسب يضر دقف ءًأرهم ُمُّلِصَي ال وهو «صاصقلا
 .ريزنخ وأ رمخ كلا اذإ امك راصو هاّنِب ام ىلع

 يضر دقف :ًارهم صاصقلا َلَعَج امل هنأل ؛(اهيلع هل ءيش الو)

 هنأ طرشي ضانمقلا طق د اك افا طف هلا ينيب ةظورااوب

 .ًالصأ ا إف اف دع



 ۲۲۹ ةيانجلا يف نّيَلعفلا مكح نايب يف

 مول ل قل ا وو ًاطخ
 كرت ام ثلث مهلو ءاهلثم رهم رادقم ةلقاعلا نع عفري : > ناك نإو

 . ةيصو تيملا

 اهجّوزت اذإ اميف باوجلا كلذك : هللا امهمحر دمحمو فسوي وبأ لاقو

 . ديلا ىلع

 ام ثلث مهلو ءاهلثم رهم ٌرادقم ةلقاعلا نع عقرب :أطخ ناك نإو) :لاق
 .(ةيصو تيملا رَ

 رهم ردقب ربتعي هنأ الإ ءًارهم حلصت يهو «ةيدلا ىلع ٌجّوزت اذه نأل

 جئاوحلا نم جّوزتلاو «توملا ضرم ضيرم هنأل ؛لاملا عيمج نم لثملا
 نوكيف «ةاباحُم هنأل ؛لثملا رهم ىلع ةدايزلا ّقَح يف حصي الو «ةيلصألا
 هجرت نأ لاَحملا نمف ءاهنع نولّمحتي مهنأل ؛ةلقاعلا نع عقريف «ةيصو

 اوسيل مهنأ امل ؛ةيصولا لهأ نم مهنأل ؛مهل ةيصو ةدايزلا هذهو

 :ثلثلا نم جرخت نكت مل نإو ا :ثلثلا نم جرخت تناك نإف َوَلَتَِب

 .”هثلث طقسي

 اهجوزت اذإ اميف باوجلا كلذك : هللا امهمحر دمحمو فسوي وبأ لاقو)

 َقْمَتاف ءامهدنع اهنم ثُدحَي اًمع ٌوفع ديلا نع وفعلا نأل «(ديلا لع

 .نّيلصفلا يف امهباوج

 .ةأرملا يأ (۱)

 .ةيدلا مامت ىلإ لثملا رهم ىلع داز ام ثلث يأ (؟)



iةيانجلا يف نْيلعقلا مكح نايب يف  

 . هنم ص تقملا لتقي هنإف : تام مث ءديلا نم هل صئقاف هدب تعطق نمو

 صاصقلاب هل يضف دقو ءافع مث «هلتاق دي ْمَطَقف «ًادمع هیلو ليف نمو

 ال :الاقو هللا همحر ةفينح يبأ دنع ديلا ةيد ديلا عطاق ئلعف : ضي مل وأ

 . هيلع ءيش

 لقي هنإف :تام مث ءديلا نم هل ا هذي تعطق نَمو) :لاق
 حو يلمع لف تناك ةيانجلا نأ َنّيبِت ةيارسلاب هنأل ؛(هنم صتقملا

 هل ناك نّمك ءووقلا طوقس بجوي ال عطقلا ءانيعماوتةوقلا هل كيلا

 .دوقلا هيلع نم فرط ىفوتسا اذإ ُدَوَقلا

 امل هنأل ؛ىضصاضتلا نف هقح طقشي هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .هءارو امع هأربأ دقف : عطقلا ىلع مدقأ

 ةيارسلا دعبو هيف هَقَح نأ هنم ًانظ عطقلا ىلع مدقأ امنإ | :لوقن نحنو

 .هب ملعلا نودب هنع ًائِرْبُم نكي ملف دولا يف هقح نأ نبت

 هل يضف دقو ءافع مث «هلِټاق دي ْمَطَقْف ءادمع هيلو لق نمو) :لاق

 هللا همحر ةفينح يبأ دنع ديلا ةيد ليلا عطاق ئلعف :ضْقُي مل وأ صاصقلاب
 .«هيلع ءيشال :الاقو

 سفنلا فالتإ قحتسا هنأل اذهو «هنمضي الف «هقح ئفوتسا هنأل

 .هئمضي ال :فعُي مل ول اذهلو ءاهئازجأ عيمجب

 هتبقر رح مل ٠ ع وأ «ئرَّس امو افع ام وأ ءآرَب امو ئرَس اذإ اذكو
 عطف «قّرَّطلا يف ذ صاصق هل ناك اذإ امك راصو «هدعب وأ ءربلا لبق

 .عباصألا نمضي ال :افع مث «هعباصأ



 ۲۳۱ ةيانجلا يف نّيَلعفلا مكُح نايب يف

 ١ .٠ ا 37 ٠ 3 ٠ م 4 5
 «سفنلا ىلإ یرس م «هافوتسا اذإ «يفرطلا يف صاصقلا هل نمو

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع سفنلا ةيد نمضي : تامو

 يف ةنابإو ٌمْطَق اذهو «لتقلا يف هَقَح نأل ؛هَقَح ريغ ئفوتسا هنأ :هلو

 نادل نف ةه طا الإ  ضانسقلا تحت نأ ساقلا ناكر اة صألا

 .لاملا بجو طقس ادو ا هل

 نوكيف «ةيارّسلاب الْ ريصي نأ لمتحي هنأل :لاحلا يف بجي ال امنإو

 دنع الإ ُرَهظَي ال «يرورض سفنلا يف صاصقلا كلمو «هقح ًايفوتسم
 مل :كلذ لبق امأف «هيف فرصت هنأ امل ؛ضايتعالا وأ وفعلا وأ ءافيتسالا

 .ءافيتسا هنأل ؛ئّرس اذإ ام فالخب ءةرورضلا مدعل ؛'رهظَي

 ىس امو قي ل امو
 ءاَمَع امو ّمّطَق ول ئتح .ءْرَبلاب قح ريغب ًاعطق هئوك نيت امنإ :انلق

 .فالخلا اذه ىلع هنأ حيجصلا :ًاربو

 .ءافيتسا وهف :ِْرُبلا لبق هتبقر رح مث «مَطَق اذإو
 .حيحصلا وه «فالخلا اذه ىلع وهف :ءربلا دعب رح ولو

 ءًاضَرَغ اهل ةعبات فكلاف .فكلاب ًامايق ةعبات تناك نإو عباصألاو

 .هجو لك نم سفنلل ةعبات اهنأل ؛فّرَّطلا فالخب

 ىلإ ئرَس مث «هافوتسا اذإ ءيفرطلا يف صاصقلا هل نَمو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع سفنلا ةيد نمضي :تامو «سفنلا



 ةيانجلا يف نّيَلعفلا مكُح نايب يف ۲۲

 . نمضي ال : الاقو

 ٌدييقتلا ٌنكمُي الو «مطقلا وهو «هقح ئفوتسا هنأل ؛(نمضي ال :الاقو

 ةيارسلا نع ٌزارتحالا ذإ ءصاصقلا باب دس نم هيف امِل ؛ةمالسلا يفصوب
 .ديلا عطقب رومأملاو «ماجحلاو يناربلاو «"مامإلاک راصف ءهِعْنسو يف سيل

 اذهلو ءال َمَكَو اذهو «عطقلا يف :هّقَح نأل ؛ٌقَح ريغب لن هنأ :هلو

 .ًالْبَق ناك :ًامْلظ عقو ول

 ئّمسم وهو «ةداعلا ْئَرْجُم يف قايحلا تاق ىلإ ئضفأ ٌحْرُج هنألو
 .لاملا بجّوف «ةهبشلل طقس صاصقلا نأ الإ «ِلتقلا

 امإ «لعفلاب اهيف فلكم هنأل ؛لئاسملا نم هب ادهشتسا ام فالخب

 .اهنم هريغ يف امك ءادَقَع وأ «مامإلاك دلك

 نحن اميفو «يبرحلا ئلإ يمّرلاك «ةمالسلا يفصوب يق ال تابجاولاو
 باب نم نوكيف «وفعلا ىلإ ٌبودنم وه ذإ «بوجو الو «مازتلا ال :هيف
 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو ءدايطصالا ةبشأف «"”قالطإلا

 ان نا اي

 .ةيدلا نمضي ال :كلذ نم تامف «قراسلا دي عطق اذإ يضاقلا يأ (۱)

 .مازلإ ال :خسُن يفو (۲)

 ةحابإلا يأ (۳)



۳ 

 باب

 لتقلا يف ةداهشلا

 مث «لتقلا ىلع َةنّيبلا رضاحلا ماقأف «ٌبئاغو ٌريضاح نانبا هلو لِيَ نمو

 .اهديعي ال : الاقو هللا همحر ةفينح يبأ دنع ةنّيبلا ديعي هنإف : بئاغلا ٌمِدَق

 .عامجإلاب ءاهدِعُي مل : ًاطخ ناك نإو

 .َرَخآلا ىلع امهيبأل نوكي ُنْيَدلا كلذكو

 باب

 لتقلا يف ذ ةداهشلا

 ار وللا ةأف ثئاغو ”ضاح ¿ ا 5
 ئلع ةنيبلا رضاحلا ماق «بئاغو رضاح نانبا هلو لتق نمو) : لاق

 ال :الاقو «هللا همحر ةفينح يبأ دنع ةنّيبلا ذيع هنإف :بئاغلا مق مث «لتقلا

 .اهديعي

 .عامجإلاب اكد راع ناك نإو

 .("22:آلا لع امهيبأل نوكي بدلا كلذكو

 اذهو «نیدلاک «ةثارولا ا نضاضفلا نأ :ةيفالخلا يف امهل

 امك «ضّوعملا يف كلملا هل نمل هيف كليلا نوكيف «هسفن نع ضوء هنأل

 .ةيدلا ىف

 .عامجإلاب ةنيبلا ةداعإ فّلكُي ال يأ )١(



 لتقلا يف ةداهشلا ٤

 و

 طقسيو .مصخ دهاشلاف : افع دق بئاغلا نأ َةنّيبلا لتاقلا ماقأ ناك نإف

 . نیلجر نيب دبع كلذكو

 رجلا دعب هوفعب طقسَي اذهلو «تيملل نوكي :ًالام بلقنا ول اذهلو

 .نيدلا يف انلق امك «نيقابلا نع ًامصخ ةثرولا دحأ ُبِصَتتيف «توملا لبق

 كلم نأ ئرت الأ ؛ةثارولا نود ءةفالخلا هقيرط صاصقلا نأ :هلو

 نيدلا فالخب «هلهأ نم سيل تيملاو «توملا دعب تبي صاصقلا

 © ةف < تت اة انك لاؤمألا يف كلملا لهأ نم هنأل ؛ةيدلاو

 .هكلمَي هنإف :هتوم دعب يص اهب

 «نيقابلا نع ًامصخ مهّدحأ بصي ال :ءادتبا تابثإلا هقيرط ناك اذإو

 .هروضح دعب ةنيبلا ديعيف

 يصخ ٌدهاشلاف :افع دق بئاغلا نأ َةنّيبلا لتاقلا ماقأ ناك نإف) :لاق

 ىلإ صاصقلا يف هقح طوقس رضاحلا ىلع عدا هنأل ؛(صاصقلا طقسيو

 رضاحلا بِصتنيف «بئاغلا نع وفعلا تابثإب الإ هئابثإ هثكمي الو .لام
 :تناقلا نع مسح

 وهف :بئاغ نّيلجرلا دحأو ءادمع لق (نْيَلجر نيب دبع كلذكو) :لاق

 .هاّنيِب امل ؛اذه ىلع

 .قّلعتو :خسُت يفو )١(



 Yo لتقلا يف ةداهشلا

 :افع دق هنأ َرَخآ لع مهنم نانثا دهشف ثالث ءايلوألا ناك نإف

 .امهنم وقع وهو «ًةلطاب امهُثداهشف
 .ًاثالثأ مهنيب ةيدلاف : لتاقلا امهّقَدِص نإف

 .ةيدلا ثلث رّخآالو ءامهل ءيش الف : امهبذك نإو

 :افع دق هنأ َرَخآ ىلع مهنم نانثا دهشف ءةثالث ءايلوألا ناك نإف) :لاق

 امهسفنأ ىلإ امهتداهشب ناَرُجَي امهنأل ؛(امهنم وقع وهو «ةلطاب امهتداهشف
 .ًالام ِدَّوَقلا بالقنا وهو ّامَتْعَم

 .«ًاثالثأ مهنيب ةيدلاف :لتاقلا امهّقدص نإف) :لاق

 دقف :امهقّدص امل هنأل ؛هيلع دوهشملا نود هح امهقدص اذإ :هانعم

 دوهشملا ىح طوقس يعدي هنأ الإ «هرارقإ حصف ءامهل ةيدلا يثلثب ّقأ

 .هبيصن مرغيو «قدصي الف ءرِكني وهو «هيلع

 .(ةيدلا ثلث ””رخآالو «"امهل ءيش الف :"”امهبذك نإو) :لاق

 لع اًرقأ امهنأل اذهو .“اضيأ هيلع ذوهشملا اد اذ هام

 لقي الف :ًالام امهبيصن بالقنا ااو «لبقف «صاصقلا طوقسب امهسفنأ

 )١( ةيانبلا رظني .هيلع دوهشملا امهبذك نإ :لمتحيو «لتاقلا يأ ٠١/٤۳1.

 .نيدهاشلا يأ (۲)

 .هيلع دوهشملا وهو (۳)

 ءًاضيأ لتاقلا امهبذك اذإ :خسّتلا ضعب يفو : 47/١0 ةيانبلا يف ينيعلا لاق (5)
 .ه78١٠١ ةخسن بحاص ًاضيأ قرفلا اذه ىلإ راشأو



 لتقلا يف ةداهشلا ۳٢

 هيلع وفعلا امهاوعد نأل الام هيلع دوهشملا بيصن بلقنيو ٍةجْحب الإ

 .ركني وهو

 ٍدَوقلا طوقس نأل ؛هيلع دوهشملا ّقَح يف امهنم وفعلا ءادتبا ةلزنمب

 ۰ .امهيلإ فاضي

 دوهشملل ةيدلا ثلث لتاقلا مرَع :هدحو هيلع ُدوهشملا امهقَدص نإو

 ىلإ كلذ "فرص هنكلو “«كلذب هل هرارقإل ؛حصألا وهو «هيلع

 .ناسحتسا انركذ يذلا اذهو «نيدهاشلا

 هاعّدا ام نأل ؛لاملا الو ٌصاصقلا ال «ءيش هّمزلي ال نأ سايقلاو
 نالطبو «هراكنإل ؛تبثي مل :وفعلا ةطساوب لاملا نم لتاقلا ىلع نادهاشلا

 لَطَب دقف :صاصقلا نم هيلع دوهشملل لتاقلا هب َرقأ امو ءةداهشلا
 .وفعلا يف دهاشلا قيدصتب ؛''”هبيذكتب

 «(اذه اذك :ةمداقلا ةحفصلا يف هلوق ئلإ....فرصي هنكلو» :هلوق نم انه نم )١(

 كلذكو «ئرخأ خسُت يف تبثم ريغو «ةريثك خست يف تبثم :ًارطس ةرشع ةثالث وحن
 ةيانعلا رظني «كلذ ىلإ ةيادهلا حرش هّبن دقو «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف ةتبثم ريغ

2 
 تلقن دقو «يدنع يه يتلا خسنلا لاح وه اذهو :تلق « ٤۳۷/٠١ ةيانبلاو « 84

 .ه١٤٠١ خيراتب ةيناطلسلا ةخسنلا نم ةدايزلا صن

 هيلع دوهشملا قّدص اّمَل ينعي ءوفعلا هراكنإ يف لتاقلا هيلع دوهشملا بيذكتب (۲)

 .10//471 ةيانبلا .دعب وفعلا هراكنإ يف لتاقلل هنم ًابيذكت هقيدصت راص :نيدهاشلا



 ۷ لتقلا يف ةداهشلا

 هيلع دوهشملل ّرقأ :نيدهاشلا هبيذكتب لتاقلا نأ :ناسحتسالا هجو

 تالا رف ةقعلا انهاوهلب طقس رضاضقلا نأ تعزل ةةيذلا تلك
 الام: هست كنلقتاو

 امهّبيصن نأ معز دقف :وفعلا يف نّيدهاشلا قّدص امل "”بئاغلاو

 زوجيف «ةدايزو "هل ”لتاقلا هب رقأ امب “امل ارم راصف «آلام بلقنا
 .هب لتاقلا هل رقأ امب امهل هٌرارقإ

 ُفلألا هذه :هل ٌرقملا لاقف ءمهرد فلاب لجرل "”رقأ ول ام ةلزنمب

 .”"اذه اذك «نالفل فلألا راصو ءزاج :نالفل اهنكلو «يل تسيل

 دوهشملل ال «نيدهاشلل ثلثلا اذه نأ :«“ريغصلا عماجلا» يفو

 .ىلع :خسُت يفو )١(

 .هيلع دوهشملا :ئرخأ يفو «ثلاثلا :خسُن يفو (1)

 .هيلع دوهشملاو :خسُت يفو (۳)

 .نيدهاشلل يأ )٤(

 .ةيدلا ثلث وهو (5)

 .ثلاثلل يأ )30

 .لجرل لجر رقأ يأ (۷)
 هل ٌرَقملا رقأف ءءيشب ناسنإل ٌَرقأ نم نأ :هلصاح : ينيعلا لاق (۸)

 ها .يناثلا هل ٌرقملا ىلإ قحلا لوحتي نكلو «رارقإلل ًادر ٌريصي ال :هريغل
 1٤٤ مقرب ةخسن اهنمو ءخسن يف تبثم ريغصلا عماجلا نع لقنلا اذه (9)

 .عوبطملا ريغصلا عماجلا يف هيلع فقأ ملو «ئرخأ نود «ةيناميلسلا



 لتقلا يف ةداهشلا ۳۸

 : تام ٰىتح شارف بحاص لري ملف ءهّبرض هنأ ُدوهشلا َدهَش اذإو

 .ًادمع ناك اذإ ُدّوَقلا هيلعف

 ناك يذلا يف وأ «نادلبلا يف وأ ءمايألا يف لتقلا ادهاش فلَتخا اذإو

 . لطاب وهف : لتقلا هب

 .حصألا وهو «هيلع

 ئتح شارف بحاص لري ملف ءهّبرض هنأ ٌدوهشلا دش اذإو) :لاق

 ءةنياعم تباثلاك :ةداهشلاب تباثلا نأل ؛(ًادمع ناك اذإ ُدَّوَقلا هيلعف :تام

 ."'!هاّنيِب ام ىلع «صاصقلا كلذ يفو

 ببسب توملا نأل ؛هجولا اذه ىلع ققحتت دمعلا لف ىلع ةداهشلاو

 .تام ئتح شارف بحاص برضلاب راص اذإ فرعي امنإ برضلا

 .حراج ءيشب هّبرض هنأ اودهش اذإ : هليوأتو

 يف وأ «نادلبلا يف وأ «مايألا يف لتقلا ادهاش َفلَتخا اذإو) :لاق

 يف لتقلاو ءرّركُي الو ءُداعُي ال لتقلا نأل ؛(لطاب وهف :لتقلا هب ناك يذلا
 :اصعلاب لتقلاو ءَرَخآ ناكم يف وأ ٍنامز يف لتقلا ريغ :ناكم يف وأ نامز

 فلتختو ءدمعلا ُهبش :لوألاو دمع :يناثلا نأل ؛حالسلاب لتقلا ٌريغ

 .رَق ةداهش ٍلْثَق لك ئلع ناكف ءامهُماكحأ

 .ذمعلا لتقلا يف )١(



 ۳۹ لتقلا يف ةداهشلا

 ءيش يب يردأ ال :ٌرَخآلا لاقو اصعب هَلَتَق :امهدحأ لاق اذإ و

 .لطاب وهف : هلت

 ؛ةيدلا هيفف : هَل ءيش ياب يردن ال :الاقو هلق هنأ ادهش نإو

 0 ˆ .ًاناسحتسا

 يردأ ال :ُرَخآلا لاقو ءًاصعب هّلَتَق :امهدحأ لاق اذإ) اذك (و) :لاق

 .دّيقملا ُرياعُي قّلطملا نأل ؛(لطاب وهف :هّلَتَق ءيش ياب
 ؛ةيدلا هيفف : ِهّلَتَق ءيش ياب يردن ال :الاقو هلق هنأ ادهش نإو) :لاق

 نانا

 فالتخاب فلتخي “تقلا نأل ؛ةداهشلا هذه لبق ال نأ :ٌسايقلاو
 .هب دوهشملا لهجف ءةلآلا

 ءلَمْجمب سيل ّقَلطملاو «قلطم ٍلْثقب ادهش مهنأ :ناسحتسالا هجو

 .ةيدلا وهو « هيبجوم لنا

 .هيلع ًارتس ؛ هيلع دوهشملاب مهلامجإ ىلع ةداهشلا يف مهّلامجإ لمحي هنألو

 تاذ حالصإ يف هقالطإب درو ام رهاظب :ملعلا يفن يف مهّبذك اولوأو

 .كشلاب فالتخالا تبثي الف «هانعم ىف اذهو «"نيبلا

 .لتقلا يأ :خسثلا يف اهيلع بتكو .لعفلا :خسُت يفو )١(

 ةالصلاو مايصلا ةجرد نم لضفأب مكربخأ الأ» :ملسو هيلع هللا ئلص هلوق لثم (۲)

 ننس 5919(2) دواد يبأ ننس يف :«نيبلا تاذ حالصإ :لاق «ئلب :اولاق ؟ةقدصلاو

 ةياردلا «.(20:0947) نابح نبا هححصو «حيحص نسح ثيدح :لاقو )۲٥۰۹(« يذمرتلا

 .0ع/01/



 لتقلا يف ةداهشلا 34

 هامتلتق : يلولا لاقف «ًانالف لت eT رقأ اذإو
 اَبقَب نأ هلف : ًاعب :

 هِلْيقب رخآ ئلع نورَخآ دهشو ٍءانالف لكق هنأ 0 ىلع اودهش نإو
 . هلك كلذ لطب : ًاعيمج هامتلتق : يلولا لاقو

 .ةلقاعلا ٌمزلت الف «ٌدمعلا :لعفلا يف لصألا نأل ؛هلام يف ةيدلا بجتو

 :يلولا لاقف «ًانالف َلَتَق هنأ امهنم ٍدحاو لك نالجر ّرقأ اذإو) :لاق
 .اعيمج امهم نأ هلف :ًاعيمج هامّيلتق

 رخآ ىلع نورخآ دهشو االف لَ هنأ لجر ىلع اودهش نإو

 .هلك كلذ لطب : ًاعيمج هامتلتق :يلولا لاقو ,"7هلثَقب

 ءِلتقلا لك ةوجو امهنم راحاو لك لوانتي ةداهشلاو ٌرارقإلا نأ :قرفلاو

 يفو ءهل هّقملا نم : :لّوألا يف بيذكتلا لّصَح دقو «صاصتقلا < بوجوو

 :هب رقأ ام ضعب يف رقما هل ٌرقملا بيذكت نأ ريغ مك ريما نما : ةيناثلا

 .يقابلا يف هرارقإ لطي ال

aكداهش ل  

e ETا  

FR OF FF 

 .هّلتق هنأ : خس يفو )١(

 .هّلَدَ هنأ :خسُت يفو )۲(



 3 باب

e 

 باب

 لتقلا ةلاح رابتعا يف

 هب عو مث «هللاب ذايعلاو «هيلإ يمرملا دتراف ءًاملسم ًامهس مر نمو
 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع ةيدلا يمارلا ئلعف : مهسلا

 .هيلع ءيش ال :الاقو

 باب

 لتقلا ةلاح رابتعا يف

 مث «هللاب ًذايعلاو «هيلإ يِمْرَملا دتراف ءًاملسم "”امهس ئمر نّمو) :لاق

 هلا همحو ةفينح يبأ دنع دلا يمر ىلع ؛مهسلا هب

 اراک «هسفن موقت وقت طقسأ : :دادترالاب هنأل ؛(هيلع ءيش ال :الاقو

 .توملا لبق حّرجلا دعب هأربأ اذإ امك «هبجوم نع يمارلا

 هدعب هنم لعف ال ْذِإ «يمرلا وهو «هلعفب بجي نامضلا نأ :هلو

 يف يمرلا ةلاح ٌربتعُت اذهلو ءٌمّوقتم اهيف هيلإ يمرملاو «يمرلا ةلاح بيعت
 يمرلا دعب يمارلا ةّدِرب ' ا ل ن للا وع

 .ئرخأ نود «خسُت يف تبثم :ًامهس : ظفل )١(

 .ديصلا يأ (۲)



 لتقلا ةلاح رابتعا يف 3

 هيلع ءيش الف : مهسلا هب َمَقَو مث «ملسأف «ڈترم وهو هيلإ ئمر ولو
 .ملسأ مث ءًايبرح ئمر اذإ اذكو ءًاعيمج مهلوق يف

 هثميق هيلعف : تامو «هب مهسلا َعَقَو مث «هالوم هقتعأف ءادبع ئمر نإو
 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع ئلوملل

 . يهرَم ريغ ىلإ ًايِمَرَم هتميق نيب ام لْضَف هيلع : هللا همحر دمحم لاقو

 .توملا لبق حرجلا دعب "'زاج ئتح «""ريفكتلا قح يف اذكو

 دلا توو ءةهبشلل طقسي ٌدرقلاف :ادمع ناك نإو لعفلاو

 ءيش الف :مهسلا هب عقو مث < «ملسأف ترم وهو هيلإ ئمر ولو) :لاق

 .اعيمج مهلوق يف «هيلع

 ؛نامضلل ًابجوم دعنا ام يمرلا نأل ؛(ملسأ مث ءايبرح ئمر اذإ اذكو

 .كلذ دعب ًاموقتم هتروريصل ؛ًابجوم ُبِلقنَي الف «لَحُملا موقت مدعل

 هيلعف :تامو ءهب مهسلا عقو مث «هالوم هقتعأف ؛ ليغ ئمر نإو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع ئلوملل هتميق

 .(يِْرَم ريغ لإ اير هتميق نيب ام لضَق هيلع :هللا همحر دمحم لاقو
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 .هللا همحر ةفينح يبأ لوق عم هللا همحر فسوي يبأ لوقو

 «ةباصإلا لبق يمرلا دعب رقكف ءأطخ ةيانجلا تناك ول يأ .ريفكتلا ةلاح :خسُت يفو )١(
 ٤٤١/٠١. ةيانبلا .لعفلا ةلاحب رابتعالا نأل ؛هريفكت حص :توملا لبق حرجلا دعب وأ

 .ريفكتلا يأ (۲)



 € لتقلا ةلاح رابتعا يف

 عقو مث ءدوهشلا دحأ َعَجَر مث ‹لجر هامرف «مْجّرلاب هيلع يِضق نّمو و و ° < عه 7

 . يمارلا ئلع ءيش الف : مهسلا هب

 وهو «يمرلا رجم يِقب :تعطقنا اذإو «ةيارسلل قئعلا 3 :هل

 .كلذ بجيف «يمرلا لبق ام ىلإ ةفاضإلاب هيلإ يمرَملا ةميق اهب صِقتنت دت ةيانج

 لولمم وهو «يمرلا هّلْعِف نأل ؛ يمرلا كد ا

 .هتميق بجتف «ةلاحلا كلت ىف

 ابجوي هنأو ءلحملا عب فالتإ هنأل ۽ ؛حرجلاو عطقلا فالخب

 ةياهنلا ريصتف «دبعلل بحول : :ءىش بجو ول ةيارسلا لعبو «ئىلوملل نامضلا

 .ةيادبلل ةفلاخم

 يف هل رثا ال هنأل ؛هنم ءيش وفالتإب سيل :ةباصإلا لبق يمرلا امأ

 ةياهنلا فّلاختت الف «نامض هب بجي الف «هيف تابغَرلا تلق امنإو «لحملا

 .ئلوملل هّيميق بجتف «ةيادبلاو

 ةلاح ىلإ ًارظن ؛ةميقلا بوجو ٌقح يف انفلاخُي ناك نإو هللا همحر ٌرفزو
 .هانققح ام هيلع ةجحلاف :ةباصإلا

o 2 0 7 ۵و 24 2 7 4  
 «دوهشلا دخأ عجر مث «لجر هامرف ء مجرلاب هيلع يضف نمو) :لاق

 وهو «يمرلا ةلاح َربتعملا نأل ؛(يمارلا ىلع ءيش الف :'"'مهسلا هب مقو مث

 .اهيف مدلا حابم

 .مهسلا :لدب :رجحلا :اهيف تبثأ ئرخأ ًاخسُت كانه نأ :انه ٌحاَّسْشلا نيب )١( ويه
 .ملعأ هللاو «باوصلا وه :مهسلا :ظفل :تلق



 لتقلا ةلاح رابتعا يف ٤

 مل : ديصلاب ةيمَرلا تعقو مث «ملسأ مث «ًاديص يسوجملا ئمر اذإو

 . هلكأ ّلِحَي : هللاب ٌذايعلاو سمت مث ؛ملسم وهو هامر ناو

 . ءازجلا هيلعف : ديصلاب ةيْمَّرلا تعقوف «لَح مث «ًاديص مرْحَملا ئمر ولو
 ص 0 2

 . هيلع ءيش الف : مرحأ مث ءاديص لالح ئمر نإو

 «"ةيْمّرلا تعقو مث ءملسأ مث ءاديص يسوجملا ئمر اذإو) :لاق

 .لكؤُي مل :ديصلاب
 نأل ؛(هلُكأ لی للاب ذايعلاو نجت مث «ملسم وهو هامر نإو

 ُربتعُتف ءةاكذلا وه يمرلا ذإ «ةمرحلاو للا قح يف يمرلا ةلاح ٌربتعملا
 ."هدنع اهُبالسناو «ةيلهألا

 هيلعف :ديصلاب يملا تعقوف ءلَح مث ءًاديص ٌمِرُحَملا ئمر ولو) :لاق
 .ءازجلا

 امنإ نامضلا نأل ؛(هيلع ءيش الف :مرحأ مث ءًاديص لالح مر ناو
 تقو مرم وه : :لوألا يفو «مارحإلا ةلاح يف هيمر وهو «يدعتلاب ؛ بجي

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو ءاقرتفا اذهلف «لالح :يناثلا يفو «يمرلا

e 3Fد  FFد  

 .مهسلا : : خست يف ءاجو «ءارلا رسكب .ةيمرلا : خسُت يف تطبضو )١(

 ل



 <32: تايدلا باتك

 تايدلا باتك

 و 57 ړو
 . لتاقلا ىلع ةرافكو ‹ةلقاعلا ىلع ‹ةظلغم ةيد : دمعلا هبش ىفو

 E ORR وي 5 2 و

 .ةنمؤم ةبقر قتع : هترافكو
 ور o و ٠ “° ص 1

 . نيعباتتم نيرهش مايصف : دجي مل نإف
 ىو و

 . ماعطإلا هيف ”ىزجي الو

 تايدلا باتك

 لع. ةرامكو فاعلا راع + ظلم" د معلا ديك نقول" لاق
 .تايانجلا لوأ ىف هاّنيب دقو «(لتاقلا

 َةَقَر ٌريرَحَسص## :ئلاعت هلوقل ؛(ةنمؤم بقر َقْنِع :هترافكو) :لاق ص 5 5 5000 0 5 02 7

 .ناميإلا فصوب اهدّيق «47/ءاسنلا .ةيآلا .4ةَسِمْؤم

00 5 o o2 a2 5 أ fe 

 ٌريداقملاو رضا هب دري مل هنأل ؛ (ماعطإلا "هيف ٌةىزجي الو) :لاق
 PE و و
 ٤ ”فيقوتلاب فّرعُت

 .يدعس ةيشاح .اهنم فرط وأ سفن يف ةيانجلاب بجاولا لاملا يه :ةيدلا )١(

 .دمعلا هبش يف يأ (0)



 تايدلا باتك 3

 .نطبلا يف ام هئزجي الو ءملسم هيوبأ دحأ عيضر هئزحيو

 .أطخلا يف ةرافكلا وهو

 e .. لبإلا نم ةئام : هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع هثيدو

 .ءافلا فرحب بجاولا لك فيقوتلاب روكذملا ّلَعَج هنألو

 ا رح اروا نك ا

 .هب لس هنأل ؛(ملسم هيوب أ دحأ ””عيضر ”” "ی زجیو) :لاق

 .هفارطأ ةمالس :ٌرهاظلاو

 .هتمالس الو «هئايح ُفَرعُت ال هنأل ؛(نطبلا يف ام هئزجي الو)

 .هانولت اّمِل ؛(أطخلا يف ةرافكلا ””وهو) :لاق
 د

 لبإلا نم ةئام :هللا امهمحر فسوي ىبأو ةفينح ىبأ دنع "هتيدو) :لاق

 يف هداز يضاق هححص ام وهو «ه۷۹۷ ةخسن ةيشاح .مايصلاو ريرحتلا يأ )١(

 وهو «مايصلا يأ :لاق نم ىلع درو 7١7/9« راكفألا جئاتن ةيادهلا حرشل هتمتت

 . ٤/١١ ةيانبلا يف ينيعلا هعبتو «ةيانعلا بحاص

 ةقيرط ىلع :هال47 ةخسن ةيشاح يفو ١١ /٤. ةيانبلا .هقفلا لوصأ ملع يف (۲)

 .فالخلا

 .ة ردك لا يف يأ ()

 54/١5. ةيانبلا .أطخلا يف ةرافكلا وه :ةنمؤم ةبقر ريرحت يأ (5)

 .دمعلا هبش ةيد يأ ١١



 Y۷ تايدلا باتك

 ومعك م ك 5

 ‹«نوبل تنب نورشعو سمخو س تنب نورشعو سمخ راكانأ

 ص 22 رر 5

 “ةي نوعبرأو ‹«ةقح نوثالثو «ةعذج نوثالث Gs : محم لاقو
 و
 .اهدالوأ اهنوطب يف تافِلَح اهلك

 نرل تنا نورشعو سمخو e تش نورشعو 00 :ًاعابرأ

 .ةعذج نورشعو سمخو «ةقِح نورشعو سمخو

 ةعذج نوثالث :ًاثالثأ) :هللا امهمحر 0“ عفاشلاو. (دمحم .لاقو

 .(اهُدالوأ اهنوطب يف "تامل اهلك 0 7 ٠

 طاوسلا ليتق :دمعلا أطخ ليتق نإ ًالأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
 "اع الوأ اهتوطب يف اهتم توعيرأ :«لبإلا نم ةقاماةيفو ءاضصغلاو

 ةَعْذَج نوثالثو ةَ نوثالث : امهنع هللا يضر ٍديزو رمع نعو

 .انلق اميف كلذو ءأطخلا ةيد نم ظلغأ ٍدمعلا هبش َةيد نألو

0 

 )١( هيبنتلا ۲۲۲/۱.

 0/١5. ةيانبلا .ةسداسلا ةنسلا يف تنعط يتلا ()

 .لماوح يأ (۳)

 نابح نبا هححصو «(۲۹۲۷) هجام نبا ننس )٤٥۸۸(« دواد ىبأ ننس )٤(

 .551/7 ةياردلا «(5011)

 .عطقنم وهو «هريغو )500٠0(« دواد يبأ ننس يف :هنع هللا يضر رمع نع (4)

 ٠٠٥۷/٤ ةيارلا بصن رظنيو «هريغو :«(6 556) دواد ىبأ ىف :هنع هللا ىضر ديز نعو

 .45 / 5 رابخإلاو فيرعتلا



 تايدلا باتك ۸

 .ةصاخ لبإلا ىف الإ ظيلغتلا تبثي الو

 . ظّلغتت مل : لبإلا ريغ يف ةيدلاب َيِضُق ناف
 .لتاقلا ىلع ةراقكلاو «ةلقاعلا ىلع ةيدلا هب بجت : أطخلا لق ىفو

 ."«لبإلا نم ةئام :نمؤملا سف يف» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :امهلو

 ةفص يف مهنع هللا يضر ةباحصلا فالتخال ؛يتباث ٌريغ :هايور امو

 .ظيلغتلا

 وهو ءانْركَذ امك «“اعابرأ ظيلغتلاب لاق هنع هللا يضر دوعسم باو

 .”هب ضراعيف «"' عوفرملاك
 .هيف فيقوتلا ّنأل ؛(ةصاخ لبإلا يف الإ ظيلغتلا تبي الو) :لاق

 .انلق امل ؛(ظّلغتت مل :لبإلا ريغ يف ةيدلاب يرض نإف) :لاق

 ىلع ةراّفكلاو «ةلقاعلا ىلع ةيدلا هب ُبجت :أطخلا لْيَق يفو) :لاق
 000 ؛ (لتاقلا

 سفنلا يف نإو» :ظفلب (5009) مزح نب ورمع باتك يف نابح نبا حيحص )١(

 ٤ /٠٠۷. ةيارلا بصن ««لبإلا نم ةئام : ةيدلا

 ۲۷٠/۲. ةياردلا رظني (۲)

 .ريداقملا يف هل لخدم ال يأرلا نأل (۳)

 «لقألا تبثيف «يدعس ةيشاح .ئلوأ نقيتملاب ذخألا ناك :اضراعت اذإو (5)

 .ها/47 ةخسن ةيشاح .ةدايزلا طقستو



 1۹4 تايدلا باتك

 «لضاخم + تنب نورشع : ًاسامخأ لبإلا نم ئام : أطخلا ف ةيدلاو

 . ةعذج نورشعو ؛ةقج نورشعو «ٍضاَحَم نبا نورشعو «نوبل تنب نورشعو

 . مهرد فالآة ةرشع : قرولا نمو «رانيد فلأ : نيعلا نمو

 ؛ٍضاَخَم تنب نورشع : ًاسامخأ لبإلا نم ةئام :أطخلا يف ةيدلاو) :لاق

 نورشعو ا نورشعو «ضاخَم نبا نورشعو «نوبل < نب نورشعو

 "”يعفاشلاو نحن انذدَخَأ امنإو «2"”هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا لوق اذهو
 اطخ لي ليتق يف ئضق ملسو هيلع هللا یلص يبا نأ هتياورل ؛هب هللا همحر
 .“هنع هللا يضر دوعسم نبا لاق ام وحن ئلع «'””اسامخأ

 .ٌروذعم طاخلا ّنأل ؛اطخلا ةلاحب َقيلأ ناكف يفخأ :هانلق ام ألو

 | :ناكم :نوبل نبا نيرشعب ئضقُي هللا همحر يعفاشلا دنع نأ ريغ

 ا ا « ضاخم
oل ص  

 .(مهرد فالا ةرشع :قرولا نمو «رانيد فلآ :"نيعلا نِمو) :لاق

 يف امك تاقث هتاورو «نسح هدانسإو 77149(«2) ةبيش يبأ نبال فنصملا )١(

 .418/ 5 رابخإلاو فيرعتلا

 .۲۲۲/۱ هيبنتلا (؟)

 .(۲۹۳۱) هجام نبا ننس )١785(« يذمرتلا ننس «(55545) دواد يبأ ننس (*)

 .انلق ام وحن :خسُت يفو (5)

 .هانركذ ام :خسُت يفو (5)

 .بهذلا نم يأ (0



 تايدلا باتك "00

 هللا همحر ةفينح يبأ دنع ةثالثلا عاونألا هذه نم الإ ةيدلا تبث الو

 . اولاعت

 ...نمو ءةاش افلأ : منغلا نمو .ةرقب اتئام : رقبلا نمو ءاهنم : الاقو

 ربا ئور امل ؛ًافلأ رشع انثا قرولا نم :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .""كلذب ئضق مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ امهنع هللا يضر سابع

 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ هنع هللا يضر رمع نع يور ام :انلو

 ." مهرد يفالآ ةرشعب ليتق يف ةيدلاب ئضق
 0 > 5 20“ و 3 و e» ہک (50و 3
 دقو «ٍةتس نزو اهُنزو ناك مهارد نم ئضق هنأ : ئور ام ليوأتو

 ."”كلذك تناك
 و 4

 همحر ةفينح يبأ دنع ةثالثلا عاونألا هذه نم الإ ةيدلا تبث الو) :لاق

 .ئلاعت هللا

 نمو «ةاش افلأ :منغلا نمو «ةرقب اتئام :رقبلا نمو «ءاهنم :الاقو

 )١( ينارمعلل نايبلا ١1١/584.

 .(۱۳۸۸) يذمرتلا ننس «(5557) دواد يآ ننس (۲)

 راثآلا يف نسحلا نب دمحم هجرخأ امنإو «هدجأ مل :۲۷۳/۲ ةياردلا يف لاق (۳)

 .هنع هللا يضر رمع ئلع ًافوقوم
 .هللا همحر يعفاشلا مامإلا يأ (5)

 مث «هنع هللا يضر رمع دهع ىلإ ليقاثم تس نزو مهاردلا تناك دقو يأ (5)

 .ةعبس نزو تراص



 ۲٥۱ تايدلا باتك

 ى مهو 0 ےو

 .ءادرو ٌرازإ «نابوث ةلح لك ءةلح اتئام : للحلا

 .لُجّرلا ةيد نم بفصنلا ىلع : ةأرملا ةيدو

 .(ءادرو ٌراإ ؛نابوث لح لك لح انام : للحلا

 اهنم لام لك لهآ ئلع لحج اذكه هنع هللا يضر ّرمع نأل

 ءايشألا هذهو ءةيلاملا مولعم ءيشب ميقتسي امنإ َريدقتلا نأ :هلو

 .ناهيعااهب زدني ادو لالا رخ

 .اهريغ يف اهانملعو «ةروهشملا راثآلاب فرع لبإلاب ٌريدقتلاو

 وأ ِةَلح يتئام ىلع ةدايزلا ئلع َحَلاص ول هنأ :"لقاعملا يف َرَكَذو

 .كلذب ريدقتلا ةيآ "”اذهو ءزوجي ال :ةرقب يتئام

 .ةصاخ امهلوق وه :ليقو 2 ”فالخلا عفتريف «لكلا لوق وه :ليق مث

 .(لُجّرلا ةيد نم يفصنلا ىلع :ةأرملا ةيدو) :لاق

0) 

 )١( ص دمحمل راثآلا يف امك «هنع هللا يضر رمع ئلع ًافوقوم يور ٠۲١

 دواد يبأ نئسو )٤٥٤٤١(« وبأ هاورو «: 5 هبيذهت يف يرذنملاو وه هنع تكسو

 رخآو «لسرم قيرط نم ملسو هيلع هللا ئاص يبنلا ىلإ ًاعوفرم (4011) ًاضيأ دواد
 ةيارلا بصن رظنيو مالك هيفو «ًالوصوم ٤/۳٠۲. ّ

 .هللا همحر دمحم مامإلل لصألا باتك نم يأ (۲)

 .حلصلا اذه يأ ()

 .هللا مهمحر هيبحاصو مامإلا نيب ()



o۲تايدلا باتك  

 و

 . ءاوس : يمذلاو ملسملا ةيدو

 ىلإ ًاعوفرمو «هنع هللا يضر يلع ىلع ًافوقوم ظفللا اذه َدَّرَو دقو

 ."”مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 هيف همامإو «فّصنتي ال :ثلثلا نود ام :هللا همحر "”ىعفاشلا لاقو

 ."”هنع هللا يضر تباث نب ديز

 .همومعب هانيور ام هيلع ةجحلاو

 ٌرثأ َرهَظ دقو ‹«لقأ اهتعفنمو «لجرلا لاح نم صقنأ اهلاح نألو

 ءاهب ًارابتعا ؛اهئازجأو اهفارطأ ىف اذكف «سفنلا ىف فيصنتلاب ناصقنلا

 .هقوف امو 229 ثلغلابو

 5 ن 5
 .(ءاوس :يمذلاو ملسملا ةيدو) : لاق

0 5 3 9 2 

 فالآ ةعبرأ :ىنارصنلاو يدوهيلا ةيد :هللا همحر ° عفاشلا لاقو
 و

 .مهرد انام :ىسوجملا ةيدو «مهرد

 ةياردلا يف تافوقوملا رظنتو «(17705) هننس يف يقهيبلا دنع ًاعوفرم )١(

 ٠٠١/5. رابخإلاو فيرعتلا

 .۳۳۹/۳ بذهملا (۲)

 )۲۷٤۹۷(. ةبيش يبأ نبا فنصم (۳)

 .لصألل عبتلا ةفلاخم مزلي الئل ؛ هقوف امو ثلثلا فيصنتب ًارابتعاو يأ (5)

 81١١/١17. ريبكلا يواحلا ()



 Yor تايدلا باتك

 ه هو و و ا. هاو وأو هو وأو هو هو واو دوه هاو واه هو هاه هاه هه هاه هاه هه هه ههه ده هه هاه

 .مهرد فالآ ةتس :ينارصنلاو يدوهيلا ةيد :هللا همحر “كلام لاقو

 ,"”«ملسملا لقع ُفصن :رفاكلا لّقَع» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
 .ًافلأ رشع انثا :هدنع لكلاو

 ةيد لحج مالسلاو ةالصلا هيلع َيبنلا نأ يوُر ام :هللا همحر يعفاشللو

 ."”'مهرد ةئامنامث يسوجملا و «مهرد فالآ ةعبرأ ينارصنلاو يدوهيلا

 فلآ :هدهع يف راهع يذ لك ةيد» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق انلو
8 7 
 5 رايد

 ."”"امهنع هللا يضر ٌرمعو ءركب وبأ ئضق كلذبو

 .87/4 ليلخ لع يشرخلا حرش ١٤٠ص نيقلتلا رظني (۱)

 )٤٥۸۳(« دواد يبأ ننس «نسح ثيدح :لاقو )١411(« يذمرتلا ننس (۲)

 .(5801) يئاسنلا ننس )۲۹٤٤(« هجام نبا ننس

 «(5785) ينطقرادلا ننس )۱۸٤۷٤(« قازرلا دبع فنصم يف ًالسرم (۳)
 ۲۷٤/۲. ةياردلا

 ةريثك ثيداحأ 57/5 ةيارلا بصن يف ركذو «(7754) دواد يبأل ليسارملا ()

 نّيلسرمب لسرملا اذه دّيأت دقو : 1١1/8 يقنلا رهوجلا يف لاقو «ثيدحلا اذه ئنعمب

 نم ةريثك ةعامج بهاذمبو «مالك اهيف ناك نإو ةدّئسم ثيداحأ ةدعبو «نّيحيحص
 .ها :مهدعب نمو «ةباحصلا

 ص دمحمل راثآلا .كلذكو :ئرخأ يفو «نارّمعلا ىضق كلذبو :خست يفو (0)

 .85/8/ 5 ةيارلا بصن ٠١7/4. يقهيبلا ننس ء(١۹٤۱۸) قازرلا دبع فنصم ,۸



 ه ها و و ا.ه ا. هو هاو واه هاو ده ده وله هه هه هاه وديه هلو هه هو هاو GGG اه اه Qo هله

 تک یف ذي ملو «هتاور فرع مل :هللا همحر ىعفاشلا هاور امو

 دخلا

 7 200 ١
 ةباحصلا لمع هب رهظ هنإف «هّللا همحر كلام هاور امم رهشأ :هانیور امو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر

  FFد 6

 ءهجرخأ قازرلا دبع نأ انركذ انأل ؛ٌرظن هيف : 17/١7 ةيانبلا ىف ىنيعلا لاق )١(

 ا ةياردلا رظنيو « هئئس ىف ىنطقرادلا هاورو



 و ٠

 لصف

 سفّنلا نود اميف

 .ةيدلا : نراملا يفو ءةيدلا : سْفَنلا يفو

 . ةيدلا : ركذلا ىفو ءةيدلا : ناسللا ىفو

 2 ٠

 لصف

 سفّنلا نود اميف

 .هانركذ دقو «(ةيدلا :سْفَّنلا يفو) :لاق
 و 2

 .ةيدلا :نراملا ىفو) :لاق

 .ةيدلا :ناسللا ىفو

 .(ةيدلا :ركذلا ىفو

 هيلع ىبنلا نأ هنع هللا ىضر بّيسملا نب ٌديعس ئور ام :"”هيف لصألاو

 :نراّملا يفو «ةيدلا :ناسللا يفو «ةيدلا :سفنلا يف» :لاق مالسلاو ةالصلا
 . «ةيدلا َ 0 1 1 000

 مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر بيك يذلا باتكلا يف وه اذكهو

 .بابلا اذه يف يأ )١(

 .هدجأ مل :717/؟ ةياردلا يفو «بيرغ :59/5 ةيارلا بصن يف لاق (۲)



 .٠ هو هو هو واهو واو هو ا. ةواه و هو. هاه واه هو هو هه واو هو هه ولو هو واو هو هو ههه هواه هله

o oغ0( 7 ( 

 a هنأ : :فارطالا يف لصألاو

 هفالتإل ؛ةيدلا a بجت :لامكلا ىلع يمدآلا یف ًادوصقم ًالامج لازأ وأ

 .يمدآلل ًاميظعت ؛دجو لك نم فالتإلاب ٌقَحْلُم وهو ءوجو نم سفنلا

 «ناسللا يف اهّلك ةيدلاب ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ءاضق :هّلصأ
 :لوقنف رک ورق يحس اذه او ؛تنألاو

 .ةوصقم وهو «لامكلا ئلع لامجلا لازأ هنأل ؛ةيدلا :فنألا يف

 .انرَكَذ اَمِل ؛ةبنرألا وأ «فنألا نم نراملا مّطَق اذإ اذكو

 .ًالحاو وضع هنأل ؛ةدحاو ةيد ىلع ُداَري ال :ةبّصقلا عم نراملا َمَطَق ولو

 .قطُتلا يهو «ةدوصقم ةعفنم تاَوَّفل ؛ناسللا اذكو

 تناك نإو ٍةدوصقم ةعفنم تيوفتل ؛مالكلا سَم اذإ هيضعب عْطَق يف اذكو

 .ةمئاق ةلآلا

 .فورحلا ٍددع ئلع مّسقُت :ليق :فورحلا ضعي مّلكتلا لع رَ ولو

 .بجت :ررلقي ال ام ردقبف ؛ناسللاب ٌقّلعتت وفورح ٍددع لع :ليقو

 ماهفإلا لوصحل ؛لْدَع ةموكح بجت :اهرثكأ ءادأ ئلع َرَدَق نإ :لبقو

 .لالتخالا عم

 )١( ىئاسنلا ننس )٤۸٥۳(« نابح نبا هححصو )50669(.



 YoV سمّنلا نود اميف

 و تر

 .ةيدلا : ةفشحلا ىفو

 3 سسك و 1
 .ةيدلا : برضلاب بهذ اذإ لقعلا ىفو

Ar 42 2 و و  

 .هقوذ وأ «همش وأ «هرصب وأ «هعمس بهذ اذإ اذكو

 ا هنأ رهاظلا نأل يدل كاع :رثكألا ءادأ نع رجع نإو

 .مالكلا ةعفنم

 كاسمتساو ءداليإلاو ءءطولا ةعفنم هب توفت هنأل ؛ركذلا اذكو
 ."ةداع قالعإلا قيرط وه يذلا جاليإلاو ءءاملا ٍقفَدو «هب يمرلاو «لوبلا

 ةعفنم يف لصأ ةفشحلا نأل «ةلماك (ةيدلا :ِةَفَشَحلا يف) اذك (و) :لاق
 ."اهل عباتلاك :ةبصقلاو ءقفّدلاو «جاليإلا

 ءكاردإلا ةعفنم تاوفل ؛(ةيدلا :برضلاب بهذ اذإ لقعلا يفو) :لاق

 .هداعمو هرشاعم يف هسفنب عفتني هب ذِإ

 د لأ یا وا هس تد ادر لا
 ةة ريشم ةع اهل دخاو

 ٍةدحاو ةبرض يف تايد عبرأب ئضق هنع هللا يضر رمع نأ يور دقو

 ."”رصبلاو «عمسلاو «ٌمالكلاو «لقعلا اهب بهذ

 .ةداعلا فالخ هنأ الإ ءًاضيأ قحسلاب قالعإلا لصحي دق هنأل :ةداعلاب دّيق )١(
 ش 77/1١5. ةيانبلا

 .روكذملا رابتعاب ريكذتلاو ۲۳/٠١: ةيانبلا يفو .هل :خسُت يفو «ةفشحلل يأ (5)

 /77/١. 5 ةيارلا بصن «87/4 يقهيبلا ننس )١18١1728(« قازرلا دبع فنصم (۳)



 سْفّنلا نود اميف | 0۸

 و هارب .هه ی e ىو 5
 . ةيدلا : تبنت ملف تقلح اذإ ةيحللا يفو

 دلا : سأرلا ٍرعش يفو

 ةعفنم هب توفت هنأل ؛(ةيدلا :ْتْيت ت ملف تقِلح اذإ ةيحللا يفو) :لاق

 .لامجلا

 .انلق امل ؛(ةيدلا :سأرلا رش يفو) :لاق

 ُبجت :هللا همحر "”يعفاشلا لوق وهو هللا حر كلام لاو

 ُرعش قَلحُي اذهلو «يمدآلا يف ةدايز كلذ نأل ؛لدَع ةموكح "”امهيف
 .دالبلا ضعب يف ذ (؟!اهتضعب ةيحللاو لک | سأرلا

 .ةميقلا ناصقن دبعلا رعش يف بجي اذهلو ؛قاسلاو ردكملا رمشك ر 5

 «لامكلا ىلع هتيوفت :اهقلح يفو لاش :اهتقو يف ةيحّللا نأ :انلو

 .© تصخاشلا نْينْذَألا يف امك «ةيدلا بجتف

 TT ؛لامج سأرلا ٌرعش اذكو

 .لامج هب قّلعتي ال هنأل ؛قاسلاو ردصلا رعش فالخب

 )١( نيقلتلا ص١54.

 ) )۲ريبكلا يواحلا ١797/17.

 )( سأرلا رعشو «ةيحللا يف يأ

 .ةيحللا ضعب قلحي يأ (5)

 ا يأ )٥(

 نيتعفترملا نيتمئاقلا يأ (0



 508 سْمّنلا نود اميف

 2 هدم 5
 . حصألا وه «للَع ةموكح : براشلا يفو

 - و 200 es ع

 يف ءيش الف : ةدودعم تارعش هنقذ ىلع ناك نإ : جسوكلا ةيحلو
 و و هَ

 .ةيدلا لامك هيفف : الصتم ناك نإو «هقلح

 .ةميقلا لامك اهيف بجي هنأ هللا همحر ةفينح يبأ نعف :دبعلا ةيحإ امأو

 «لامعتسالاب ةعفنملا :دبعلاب دوصقملا نأ :"”رهاظلا ىلع جيرختلاو
 لا فال «لامحلا تود

 2 و 4 م هم 8 5
 «ةيحلل عبات هنأل ؛(حصألا وه «لدع ةموكح :براشلا يفو) :لاق

 ص وى 20 م

 ءيش الف :ةدودعم تارعش هند ىلع ناك نإ :"””جسْوَكلا ةيحلو) :لاق
 .هئيزي الو «هّنيِشَي هدوجو نأل ؛ (ِهِقْلَح يف

02 011 2 

 “هنكل ءاعيمج نقذلاو دخلا ىلع ناكو «كلذ نم َرثكأ "ناك نإو

 .لاّمجلا ضعب هيف نأل ؛لْدَع ةموكُح هيفف : لصتم ريغ

 ئنعم هيفو «جّسوكب سيل هنأل ؛(ةيدلا لامك هيفف :ًالصتم "ناک نإو)

 .لامتجللا

 .ةياورلا رهاظ يأ )١(

 .هيضراع نود «هنقذ ىلع هتيحل تناك نم :جسوكلا (۲)

 .تادودعملا تارعشلا نم رثكأ هنقذ ىلع ناك نإو يأ (۳)

 .رعشلا يأ (5)

 .ةيحللا رعش يأ (05)



 1 سمّنلا نود اميف

 . ةيدلا : نّيَبِجاحلا يفو

 يفو «ةيدلا : کک ذو ءةيدلا : نيديلا يفو ءةيدلا : نيئيعلا يفو

0 
 نيالا يفو ءةيدلا : نْيدَألا يفو ءةيدلا : نْيتفشلا . ةيدل

 بجي ال :ناك امك ىوتس | ئتح تتبن نإف < انما دف اذإ هلك اذهو

 e هناكترا لع نوي « ةيانجلا أ َقبَي مل هنأل ؛ءيش

 يف ءيش بجي ال هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعف :ءاضيب تب نإو

 .ًالامجا ديزي هنأل حلا

 .هتميق صنت هنأل ؛ لدَع ةموكح جت : دبعلا يفو

 :هناوأ ريغ يف هنأل اتنا خلا يف لع ر بچ ااو

 .هئيِزي الو « هني

0-0 

 .ةيدلا فصن :امهددحأ يفو «(ةيدلا : نيبجاحلا يفو) :لاق

 دقو + لدغ ةمركح بعت ا اخر فالو كل دقو

 ١ .ةيحللا يف هيف مالكلا

 E :نْيلجرلا يف يفو ءةيدلا : :نيديلا يفو ةيدلا : ا يفو) : لاق

200 

 .(ةيدلا : نييثن الا يفو فلا نيتذألا يفو ٌقيدلا : نيشفشلا يفو

eفرص  

 .رداونلا ةياور ادع ام «ةيفنحلا روهمج يأ )١(

 . ۹٤۱ص نيقلتلا )۲)

 ۹۲ ريبكلا يواحلا )۳(



 ١ سْمّنلا نود اميف

 و

 .ةيدلا فصن : ءايشألا هذه نم ٍدحاو لك يفو
 و ا

 .ةيدلا : ةأرملا ىيدث ىفو

 .ةأرملا ةيد فصن : امهادحإ ىفو

 هيلع يبنلا نع هنع هللا يضر بّيسملا نب ديعس ثيدح يف يور اذك
 ."”مالسلاو ةالصلا

 .(ةيدلا ُفصن :ءايشألا هذه نم ردحاو لك يفو) :لاق

 :هنع هللا يضر مْرَح نب ورْمَعل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا هتك اميفو

 ."”«ةيدلا فصن :امهادحإ يفو «ةيدلا :نْيئيعلا يفو»

 وأ «ةعفنملا سنج تيوفت :ءايشألا هذه نم نينثالا تيوفت يف نألو
 نير ی رتل يفو «ةيدلا "لامك بجيف :لامجلا لامك
 .ةيدلا فصن بجيف ةا

 .ةعفنملا سنج تيوفت نم هيف امل ؛(ةيدلا :ةأرملا يبد يفو) : لاق

 .اّنيب اَمِل ؛(ةأرملا ةيد فصن :امهادحإ يفو)

 تيوفت هيف سيل هنأل ؛لدع ةموكح بجت ثيح «لجرلا ييدث فالخب
 1 ل ةعفنملا سنج

 .(5009) نابح نبا هححص دقو « مزح نب ورمع باتك يف ًابيرق مدقت (۱)

 .ةقباسلا ةيشاحلا رظني (۲)

 .لك :خسُن يفو (۳)



 سفّنلا نود اميف 1

 .ةلماك ةيدلا : ةأرملا ىَتَمَّلَح ىفو
 و

 . اهفصن : امهادحإ يفو

 .ةيدلا عبر : اهادحإ يفو ءةيدلا : نّيَْيعلا رافشأ يفو

 «عاضرإلا ةعفنم سنج تاوفل ؛(ةلماك ةيدلا :ةأرملا يتمَلَح يفو) :لاق

 / .نبللا كاسمإو

 .هاّنيب اَمِل ؛(اهفصن :امهادحإ يفو)

 .(ةيدلا بر :اهادحإ يفو «ةيدلا :نْيَتْيعلا رافشأ يفو) :لاق

 َرْكَذ امك ءًازاجم «بادهألا :"ءدارم نأ لمتحي :هنع هللا يضر لاق

 ةقيقح يهو «ةبرقلل :ةيوارلاك «ةرواجملل ؛«لصألا» يف هللا همحر دمحم

 .ريعبلا يف

 ةعفنم يهو «ةعفنملا سنجو «لامكلا ىلع لامجلا توفي هنأل اذهو

 .بذهلاب عدني وه ذإ «نيعلا نع ئذألاو ئَدَقلا عفد

 :اهادحإ يف ناك «ٌةعبرأ يهو «ةيدلا لك :لكلا يف بجاولا ناك اذإو

 .ةيدلا عابرأ ةثالث :اهنم ثالث يفو «ةيدلا عبر

 .اذكه هيف مكحلاو هرّْتشلا تبنَم :””هدارم نوكي نأ لمتحيو

 .هّللا همحر يرودقلا دارم يآ )١(

 .هللا همحر يرودقلا يأ (؟)



 1Y سْفّنلا نود اميف

 .ةدحاو ديد اهب : اهيدعأب نو مَ ولو
o , #2 5هه  

 .ةيدلا ٌرشع : نيلجرلا وأ نيديلا عباصأ نم عبصآ لك يفو

 و 0 1
 . ءاوس : اهلك عباصألاو

 لكلا نأل ؛(ةدحاو ٌةيد “"اهيفف :اهبادهأب َنوّمجلا َمَّطَق ولو) :لاق

 .عبصألا عم فكلاكو «ةبصقلا عم نراملاك راصو «ردحاو ءيشك

 ؛(ةيدلا ٌرْشْع :نيلجرلا وأ نيديلا عباصأ نم عبصُأ لك يفو) :لاق
 ."7(لبإلا نم رمش 000 السلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 يهو «ةلماك ةيد :هيفو «ةعفنملا سنج تیوفت لكلا طق يف نالو

 .ًاراشعأ اهيلع ةيدلا مسقنتف ٌرشَع

 .ثيدحلا قالطإل ا :اهّلك ا و) :لاق

 e «هيف ةدايزلا ُربتعُت الف ءةعفنملا لصأ يف ءاوس اهنألو

 ذ «يئَملا ةعفنم اهلك عطقب توفي هنأل «نيلجتلا عباصأ اذكو
 .ةلماك ةيدلا

 .ًاراشعأ اهيلع ةيدلا مسقنتف «عباصأ ٌرْشَع امهيف مث

 4° هر

 :اهيف :هّنبنأ امو «هيف :اذكه ريكذتلاب اهنم عوبطملا يفو ةيادهلا خسُن يف ءاج )١(
 نوفجلا يف ةا ةيذ حيت :دارملاو »4/0 ةرينلا ةرهوجلا يف امك وه «ثينأتلاب

 .اهبادهأ عم اهلك ةعبرألا

 يبأ نكس «بيرغ حيحص نسح. ثيدح :لاقو .)141) يذمرتلا ننس قف

 .۳۷۲ ٤/ ةيارلا بصن رظنيو )۲٦۰۳(« هجام نبا ننس )٤٥٥۳(۰ دواد



 سفّنلا نود اميف ۲1٤

E Aaا 5  
 ‹عبصألا ةيد ثلث : اهدحأ يفف : لصافم ةثالث اهيف عبصأ لك يفو

 . عصألا ةيد فصن : امهدحأ يفف : نالصفم اهيف امو

 .مهرد ةئامسمخ وأ «لبإلا نم ٌسْمَح : نيم لك يفو 58 8 همي 0# 5
 و 2 و 5 و

 .ءاوس : اهلك سارضألاو نانسألاو

 ةيد ثلث :اهدحأ يفف :لصافم ةثالث اهيف عصا لك يفو) :لاق

 .(عبصألا ٍةيد فصن :امهدحأ يفف :نالرصقم اهيف امو «عبصألا

 .عباصألا ىلع ديلا ٍةيد ماسقنا ٌريظن وهو

 هلوقل ؛(مهرد ةئامّسمخ وأ «لبإلا نم ٌسْسَح :ٌنيِم لك يفو) :لاق
SSيفو)»  

 .«لبإلا نم سْمَحَح :ُنيم لك
 .انيور ام قالطإل ؛(ءاوس :اهّلك رسارضألاو نانسألاو) :لاق

 e وس اهلك نانسألاو» :تاياورلا ضعب يف يوُر امِلو

 ا ريتعُي الف ءءاوس ةعفنملا لصأ يف اهَّلك نالو

 .عباصألاو

 )١( نابح نبا هححص هنأو بيرق مدقتو «مزح نبا ورمع باتك يف هلثم )5669(.

 هجام نبا ننس «(5669) دواد يبأ ننس قف :۰ 1556(.

 .توافتلا :خسُ يفو 22



 .صاصقلا هيفف : ًادمع ناك نإف ءًأطخ ناك اذإ اذهو

 ْتَْلَش اذإ ديلاك «ًةلماك ًةيد هيفف : هتعفنم بهذأف ءًاوضع ّبَرَض نمو
 .اهؤوض بَ اذإ نيعلاو

 .هبدح ول اذكو «ةيدلا ُبجت : هؤام عطقناف «هريغ بلص ّبرَض نّمو

 .هيلع ءيش ال : ةبودحلا تلاز ولف

 رم دقو «(صاصقلا هيفف :ًادمع ناك نإف ءأطخ ناك اذإ اذهو) :لاق

 .تايانجلا يف

 اذإ كاك «ةلماك هيد هيف هفتم تهذات ارضع برش نمو) لاق
 ءةعفنملا سنج تيوفت قلعتملا نأل ؛(اهؤوض بهذ اذإ نيعلاو «("”تّلَش
 َ .ةروصلا تاوف ذل

 تيوفتل ؛(ةيدلا بجت :هؤام عطقناف «هريغ بلص برض نمو) :لاق
 ةا

o 5 3ءاوتسا وهو «لامكلا ىلع ًالامج توف هنأل ؛(هّبدُحَأ ول اذكو) :لاق 5 4 0 34 ر  

 .ةماقلا

 هللاو ءِرََّأ نع ال اهلاوزل ؛«هيلع َءيش ال :ةبودحلا تلاز ولف) :لاق

 .ملعأ ئلاعت

FF 8 ¢د6 6  

 .لوهجملل ينبملاب .تّلش :خسُت يفو )١(

 .85/15 ةيانبلا .لسنلا وهو (۲)



 جاّجشلا يف لصف

ch 

 و ت
 : ةرشع جاجشلا

 .مدلا جرحت الو ءهشدخت يأ «دلجلا صرحت يتلا يهو ءةصراحلا

 .نيعلا يف عْمَدلاك ليس الو دلا ٌرهظُت يتلا يهو «ةعيادلاو

 .مدلا ليس يتلا ىهو :ةيمادلاو

 . هعطقت يأ ءدلجلا عضب يتلا يهو ةعضابلاو

 . محللا يف ذخأت يتلا ىهو ةمحالتملاو

le 1 0 

 # ل و بس

 :ةرشع جاجشلا) :لاق

 - 0 o م ےس هم 3 3

 .مدلا جرْخُت الو هّشِدْخَت يأ «دلجلا صرحت يتلا يهو «ةصراحلا ١

 .نيعلا يف عمّدلاك ءس الو مدلا ٌرِهظُت يتلا يهو «ةعيادلاو ١-

 .مدلا ليس يتلا يهو «ةيمادلاو ٣-

 .هعطقت يأ «دلجلا ْعَضِبَت يتلا يهو ااو

 .محللا يف ذخأت ىتلا ىهو «ةمجالتملاو ٥



 من جاجّتشلا يف لصف

 نيب ةقيقر ةدلج يهو ؛قاحْمّسلا ىلإ لصت يتلا يهو «قاحْمّسلاو
 . سأرلا مظعو محللا

 و يأ ٠ اض هلا ا لا
 ءمظعلا حضْوُت يتلا يهو «ةحضوملاو

 . مظعلا رسكت يتلا يهو ةمشاهلاو

 رو و 7 وع ١ ورا و

 . هلوحت يأ ءرسكلا دعب مظعلا لقنت يتلا يهو ‹ةلقنملاو

 . غامّدلا اهيف يتلا يهو «سأرلا م ىلإ لرصت يتلا يهو ُهمآلاو

 .ًادمع تناك نإ صاصقلا : ةحضوملا ىفف

 نيب ةقيقر ةدلج يهو «قاحْمّسلا ىلإ لص يتلا يهو «قاحْمّسلاو -1

 .سأرلا مظعو محللا

 .هنيبن يأ «مظعلا حيضوت يتلا يهو «ةحضوملاو ۷ وع هع لل هو ا
 ر و

 .مظعلا رسكت يتلا يهو «ةميثاهلاو ۸
 02 و 7 و كرو ود و

 .هلوحت يأ .رسكلا دعب مظعلا لقنت يتلا يهو «ةلقتملاو 5

 .(غامّدلا اهيف يتلا يهو «سأرلا ٌمَأ ىلإ ليصُت يتلا يهو «ّمآلاو ٠

 هيلع هنأ يور اَمِل ؛(ًادمع تناك نإ صاصقلا لا يفف) :لاق

 ."”ةحض ةحرضوملا يف صاصقلاب ىضق مالسلاو ةالصلا

 .صاصقلا ققحتيف «نايواستيف ءمّظَعلا ىلإ ””نريكسلا هني نأ نكمُي هنألو

 .ريكذتلاب .غامدلا هيف يذلا وهو :خسُن يفو )١(

 .ًاحيرص هرأ مل :۲۷۸/۲ ةياردلا يف لاق (۲)

 .ةنيكسل | يهني :خسُن يفو (۳)



 جاَجّشلا يف لصف ۸

 . جاجشلا ةيقب يف صاصق الو
 هام و 1
 .لدع ةم : ةحضوملا نود اميفو

۶ 

 .ةيدلا رشَع فصن : طخ تناك نإ ةحضوملا يفو

 ةاواسملا ٌرابتعا نكمي ال هنأل ؛ (جاجّشلا ةيقب يف صاصق الو) :لاق
 0 را 1

 .هيلإ نيكسلا ئهني دح ال هنأل ؛اهيف

 .هيف صاصق الو ءمظعلا رك :ةحيضوملا قوف اميف نألو
 ل

 .هللا همحر ةفينح يبأ نع ةياور اذهو

 تجي :ةياورلا ٌرهاظ وهو ««لصألا» ىف هللا همحر ا لاقو

 هيف سيل ْذِإ «هيف ةاواسملا ٌرابتعا ْنكمُي هنأل ؛ةحضوملا لبق اميف صاصقلا
 3. 1 0 07 وپ ا ها قلقا
 دختت مث ءٍرابسوب اهروغ ربسيف «بلاغ كاله فوخ الو «مظعلا رسک

 5 نا 2 م7 *

 .صاصقلا ءافيتسا ققحتيف «عطق ام رادقم اهب عطقيف «كلذ ردقب ةديدح
 0. ا 7 و ت

 ”شرأ اهيف سيل هنأل ؛(لْدَع ةموكح :ةحضوملا نود اميفو) :لاق

 .لدعلا مكحب هرابتعا بجوف «هرادهإ نكمي الو ندقم

3 ۶ 5 )0( 
 . هللا امهمحر زيزعلا دبع نب رمعو «يعخنلا نع ٌروثأم وهو

 و هر و

 .ةيدلا رشح فضن :ًاطخ تناك نإ ةحيظوملا ىفو) ؛لاق

 رباكأ نم «ريهشلا دهتجملا هيقفلا مامإلا «ديزي نب ميهاربإ : يعخنلاب دارملا )۱(

 سماخلا دشارلا ةفيلخلا ةافو امأو «ه١۹ ةنس ئفوتملا «ةفوكلا لهأ نم «نيعباتلا

 .۲۷۸/۲ ةياردلا :نيرثألا جيرختل رظنيو «ه١١٠١ ةنس تناكف زيزعلا دبع نب رمع



 ۲۹ جالا يف لصف

 . ةيدلا شع : ةمشاهلا يفو

 . ةيدلا ردع فصنو «ةيدلا رح : ةلقنملا يفو

 .ةيدلا ثلث : ةّمآلا يفو

 .ةيدلا ثلث : ةفئاجلا يفو

 .ةيدلا اغلث : امهيفف «ناتفئاج امهف : تذل نإف

 .ةيدلا ٌرشع :ةمشاهلا يفو

 8 6ع ا ا واش لا 1
 .ةيدلا رشع فصنو «ةيدلا رشع :ةلقنملا يفو

 و 52

 .ةيدلا ثلث :ةّمآلا ىفو
 وع

 .ةيدلا ثلث : ةفئاجلا ىفو

 .(ةيدلا اثلث :امهيفف «ناتفئاج "'امهف :تذفت نإف

 ةالصلا هيلع يبنلا نأ هنع هللا يضر ٍمْرَح نب ورْمَع باتك يف يور امل
 o ټ ن و 5 55

 يفو رع :ةمشاهلا يفو «لبإلا نم سمخ :ةحضوملا يفو) :لاق مالسلاو

 دلا تلف د املا ورو امالا فود ع م ةلقبملا 5 ت 0 رل و

 .يهف :خسُت يفو )١(

 هيف ثيدحلاو 248/1١4 ةبيش يبأ نبا فنصم «(5069) نابح نبا هححص (۲)

 ىلع ةمئألا ئرجو «هيوقت ةريثك دهاوش هل نكل «هقرط فعَضو هلاسرإ يف ليوط مالك

 .هب لمعلا



 جاجسششلا يف لصف ¥.

 ٠ 6 ثا م. ا. او او و هه هى واو ولو واهو و اه. واو او وده و او. GOO واو SO O واه هه هاه هاه

 ."”«ةيدلا ثلث :ةفئاجلا يف» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 بناجلا ىلإ تدق ةفئاج يف مكح هنأ هنع هللا يضر ركب يبأ نعو

 .(”ةيدلا ىثلثب رخآلا

 «نطبلا بناج نم :امهادحإ :نّيتفئاج ةلزنم تلر تذفت اذإ اهنألو
 7 رر ٠ 5 و 30 ۶ 7 ۹ 04

 ىف بجو اذهلف «ةيدلا ثلث ةفئاج لك ىفو «رهظلا بناج نم :ئرخألاو
 وو

 .ةيدلا اثلث ةذفانلا
 4 04 و صن ني 5 :

 ىه :لاقو ‹ةعضابلا لبق ةمجالتملا لعج هنأ : هللا همحر دمحم نعو
 0 و

 .دوسيو «مدلا اهيف محالتي يتلا

 ةرابع فالتخا اذهو «هللا همحر فسوي يبأ نع يوْرَم ًاءالَب هانركذ امو

 ."هيف شرأ ال :ةحضوملا لبق ام نأل ؛مكحو نعم ْىلإ ٌدوعي ال

 لإ لصت يتلا يهو «ةّميادلا :ئمست «ئرخأ ٌةَجَش اذه عبو *
 ءهمكح فرع دقو «بلاغلا يف ًالْتَق عقت اهنأل ؛اهركذي مل امنإو «غامدلا

 .ٍةدِح ىلع مكحب ةدرفم ةرصتقم ةيانج ال
 هجولا ريغ يف ناك امو «ةغل سأرلاو هجولاب صتخت جاجشلا هذه مث *

 .حيحصلا يف «ةقيقحلا ىلع برم مكحلاو «ةحارج :ىمسي :سأرلاو

 )٦٥0۹(. نابح نبا هححص هنأو « مزح نب ورمع باتك يف مدقت (۱)

 )١7/579(. قازرلا دبع فنصم (۲)

 .ه18١١ ةخسن ىف تبثم :هيف شرأ ال ةحضوملا لبق ام نأل :هلوق (۳)



 و :ديلاو قاسلا وحن امر يع ةَ ا

 وامن 0 «فيقوتلاب :ريدقتلا نأل ؛لدع ةموكح ُبجت امنإو ودق

 ا صك اهم

 رثأ ءاقب هقحلي يذلا نيشلا نعمل "هيف مكحلا َدَرَو امنإ هنألو

 «ناذه ناوضُعلا وهو «بلاغلا ىف اهنم ٌرِهظَي امب صتخي نيشلاو «ةحارجلا

 .امهاوس ال

 هلا هنتر كلام لوقا وهو «هجرلا نم اسيل :ليق دف :نابحّللا'امأو
 ةجولا نأل اذهو ءردقملا بجي ال :ردقم شرا هيف ام امهيف جو ول ئتح

 ؛هجولا نم امه اندنع نأ ال إ ءامهيف رظانلل ةهجاوم الو ةيشاوملا نم قشم

 OT «“ةلصاف ريغ نم هب امهلاصتال

 طلا تفوح وأ سارا فرج [فاردللاب نفت « ةقئاجتلا" اولا

 نأ :هللا همحر «00(يواَحَّطلا هلاق ام ىلع «لدعلا ةموكح ريسفتو 9#

 .اذهو :خسن يفو )١(

 .جاجشلا يف يأ (1)

 امم هجولا نم وهو «نييحللا عمجم وه نقذلا نأ صنت ةيكلاملا بّثك لب (۳)
 85/١. ريبكلا حرشلا 278/١ ليلجلا حتي .ءوضولا يف هلسغ بجي

 .لصاف :خسُت يفو )٤(

 ئتفملا وهو ءحصألا وه يواحطلا لوق نأ 55/١17 ةيانبلا يف ينيعلا لقن (5)

 .ملعلا هنع ظفحي نم لوق اذه نأ رذنملا نبا نع لقنو «ةثالثلا ةمئألا لوق وهو «هب



 ام توافت ىلإ ظني مث ءٌرثألا اذه هبو مّوقيو «رثألا اذه نودب اكولمم موق
 نإو «ةيدلا رشع فصن بجي :ةميقلا رشع فصن :ناك نإف «نيتميقلا نيب
 2 5 يوو 5 ع

 ص و 02 5 1 2 2 28
 «ةحيضوملا نم ٍةجشلا هذه ٌرادقم مك ٌرظني :هللا همحر يخركلا لاقو

 ٠  5 005 04 Eلاو 5 ۰ .٠ 0 قو
 ىلإ دري :هيف صن ال ام نأل ؛ةيدلا رشع بفصن نم كلذ ردقب بجيف

 .ملعأ ئلاعت هللاو «هيلع صوصنملا

HF FF FR 



 ۷۳ لصف

 لصف

 .ةيدلا فصن : ديلا عباصأ يفو

 .ةيدلا فصن ًاضيأ امهيفف : كلا عم اهَعَطَت نإف

 لصف

 سفنلا نود اميف حارجلا لئاسم يف

 رش :عبصأ لك يف نال ؛(ةيدلا ُفصن :"ديلا عباصأ يفو) :لاق
 .ةيدلا فصن :سّمحلا ىف ناكف ءانيور ام ىلع «ةيدلا

 «بجوملا وهو « شبل ٍةعفنم سنج تيوفت عباصألا ٍمْطَق يف نألو
۱ 2 E 

 هيلع هلوقل ؛(ةيدلا فصن ًاضيأ "امهيفف :فكلا عم اهَّعَطَق نإف) :لاق

 ."”«ةيدلا فصن :امهادحإ يفو «ةيدلا :نيديلا يفو» :مالسلاو ةالصلا

 اهب شْطَبلا نأل ؛ ؛ عباصألل ْعَبَت فكلا نألو

 .ةدحاولا ديلا يأ )١(

 ءاهيف :ئرخأ يفو «هيفف :ةيادهلا خست بلاغ يفو «فكلاو عباصألا يف يأ )١(

 .هنم ةلوقنم ةلأسملاو «يرودقلا رصتخم نم ةسيفنلا خلا يف ام تبث دقو

 .(5669) نابح نبا هححص هنأو «مزح نب ورمع باتك يف مدقت ةرفز



 سفنلا نود اميف حارجلا لئاسم يف 1
 ےک ي ڪڪ يد تح وو

 ءةيدلا فصن :فكلاو عباصألا يفف : دعاسلا بفصن عم اهَعَّطَق نإو

 . لالَع ةموكح : ةدايزلا يفو

 «ةيدلا شع هيفف : ةدحاو عبصأ اهيفو « لصفملا نم فلا طق نإو

 ةفينح يبأ دنع اذهو «فكلا يف ءيش الو ءسُمخلاف : ناعبصأ تناك نإو

 . هللا همحر

 فصن :فكلاو عباصألا يفف :دعاسلا يفصن عم اهَعطَق نإو) :لاق
 .هللا همحر فسوي يبأ نع ةياور وهو .(لْدَع ةموكح :ةدايزلا يفو «ةيدلا

 ,"'بِكتملا ىلإ عب وهف :لجّرلاو ديلا عباصأ ىلع داز ام نأ :"'هنعو

 مسا :ديلاو «ةيدلا فصن ةدحاولا ديلا يف بجوأ عرشلا نأل ؛ٍذِخَفلا ئلإو

 .عرشلا ريدقت ىلع داري الف «بِكْتملا ىلإ ةحراجلا هذهل

 نود «عباصألاو فلاب قلعي شْطَبلاو ءةشطاب هلآ ديلا نأ :امهلو
 .نيمضتلا قح يف اعَبَت عارذلا ٍلَعْجُي ملف «عارذلا

 الماك ًاوضع امهنيب نأل ؛عباصألل ًاعَبَت نوكي نأ ىلإ هجو ال هنألو
 .عَبّتلل بت الو «عبات هنأل ؛فكلل ًاعبَت نوكي نأ لإ الو

 O لغو عبصأ اهيفو «لصفملا نم ًفكلا عطف نإو) :لاق

 دنع اذهو «فكلا يف ءيش الو ءسمسلاف : صا تناك نإ الا

 .هّللا همحر ةفينح ىبأ

 .هللا همحر فسوي يبأ نع يأ (۱)

 .بكنملا ىلإ عباصألل عبت :ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف ءاجو (؟)

 .ناعبصأ : خست يفو ةرفإ



 ۷0 سفنلا نود اميف جارجلا لئاسم يف

 لخديو ءرثكألا هيلع نوکیف ‹عبصألاو فكلا شرا ىلإ رظني : الاقو

 . ريثكلا يف ليلقلا

 .لدَع ةموكح : ةدئازلا عبصألا يفو

 لخديو ءرثكألا هيلع نوكيف ءعبصألاو فكلا شرا ئلإ ٌرظنُي :الاقو

 ءيش لكلا نأل ؛نْيَشْرَألا نيب عْمَجلا ىلإ ةجو ال هنأل ؛(ريثكلا يف ليلقلا

 ءدجو نم لصأ امهنم راحاو لك نأل ؛امهددحأ رادهإ ىلإ الو ءّدحاو

 0 .ةرثكلاب انحرف
 موقي شْطبلا نأل ءًاعرشو ةقيقح بات فكلاو «لصأ عباصألا نأ :هلو
 ثيح نم ٌحيجرتلاو «لبإلا نم ًارْْتَع ةدحاو عبصأ يف ٌعرشلا بَّجوأو ب

 .بجاولا ٌرادقم ثيح نم حيجرتلا نم ئلوأ "”مكحلاو «تاذلا

 يف ءيش الو «عباصألا شرأ بجي :عباصأ ةثالث كلا يف ناك ولو

 مُكَح رثكأللو «مّرقتلا قح يف لوصأ عباصألا نأل ؛"”عامجإلاب ٌفكلا
 .اهرسأب ةمئاق عباصألا تناك اذإ امك «فكلا تَعَبَْتساَف «لكلا

 ءزج هنأل ؛ يمدآلل ًافيرشت ؛(لْدَع ةموكح :ةدئازلا عبصألا يفو) :لاق

 ` وقل كا علم ال لكل هني روم

 ..ه۷ ٤١ ةخسن ةيشاح .عرشلا يأ )١(

 .اعيمج مهلوق يف :خسُن يفو (1)



 سفنلا نود اميف حارجلا لئاسم يف ۲۷٦

 . ةيغاشلا سلا كلذكو

 . لْدَع ةموكح : هتحص مّلعُت مل اذإ هناسلو «هركذو «يبصلا ِنّيَع يفو

 .ىبصلا لهتسا ول كلذكو

 .انلق امل ؛(ةيغاشلا سلا كلذكو) :لاق

 ةموكح :هّتحص ُمَّلعُت مل اذإ هناسلو «هركذو «يبصلا نْيَع يفو) :لاق
 1 ١ 1 .(لدع

 هيف بلاغلا نال اک د هيف بجت :هللا همحر ("”يعفاشلا لاقو

 .نذألاو نراملا َّمْطَق هبشأف ٠ حلا

 ال :اهّتحص مَلَعُت مل نإف «ةعفنملا ءاضعألا هذه نم دوصقملا نأ :انلو

 .مازلإلل ةجح ٌمّلصَي ال ٌرهاظلاو «كشلاب لماكلا شرألا بجي

 و لاخلا وه درمل نآلا“ او نراملا فدك
 7 .لامكلا ىلع

 درجم وه امنإو «مالكب سیل "أل ؛(يبصلا لهتسا ول كلذكو) :لاق

 امب :نيعلا ىفو «ةكرحلاب :ركذلا يفو «مالكلاب لا ةف «توص

 اطار لمشلا يف للا ىج كلذ د هک نف را ن هب لد

 . ٤۸/٠١ ةيانبلا .ةدئازلا يأ (1)

 .۳۹۸/۱۲ ريبكلا يواحلا (۲)

 .يبصلا لالهتسا يأ (۳)

 .ناسللا يف يأ )٤(



 ۷۷ سفنلا نود اميف حارجلا لئاسم يف

 ا e د ۽ 3 ع چ ا 5 +

 شرأ لخد : هسأر زعس وأ ‹هلقع بهذ هحص وم الجر ج نمو

 .ةيدلا يف ةَحضوملا
 يک دپ ر و و و 2

 عم ‹ةحضوملا شرأ هيلعف : همالك وأ ‹«هرصب وأ «هعمس بهد نإو

 . ةيدلا

 ا و 2 2( ر 2007 8

 شرأ لحد :هيمآر رعت وأ .هلقع بهذف ةحضوم الجر جش نمو) :لاق

 4 و و ¢ س

 راصف ءءاضعألا عيمج ةعفنم لطبت لقعلا تاوفب نأل ؛(ةيدلا يف ةَحضوملا

 .تامف «هحضوأ اذإ امك

 و ا رر ر 0

 «طقسي :تبن ول ىتح «رعشلا نم ءزج تاوفب بجي ةحضوملا شّرأو
 و 01 0 و

Erهدي تلشف «لجر دي عبصأ عطق اذإ امك «ةلمجلا 0 0 2 ت . 
 د هَ و '

 نود اميف ةيانج امهنم دحاو لك نأل ؛لخدي ال :هللا همحر رفز لاقو

 .تايانجلا رئاسك «نالخادتي الف «سفنلا

 .هانركذ ام :هباوجو

 س و م0 ھو و و ارينا الا >
 ‹ةحضوملا شرأ هيلعف :همالك وأ «هرصب وأ «هعمس بهذ نإو) :لاق

 و

 .هللا امهمحر فسوي ىبأو ةفينح ىبأ لوق اذه :اولاق
eو  

 «مالكلاو عمسلا ةيد يف لخدت ةجشلا نأ :هللا همحر فسوي ىبأ نعو
 و



 سفيلا نود اميف حارجلا لئاسم يف ۷۸

 الف : هانيع تبهذف وم ًالجر جش نمو : «ريغصلا عماجلا» يفو

 . صاصقلا el : الاقو هللا همحر ةفينح يبأ دنع كلذ يف صاصق

 0 نم ّيّقب ام لشف «ئلعألا ٍلِصْفّملا نم ٍلُجَر عبصأ َمّطَق نإو

 ةا مقعلاو ‹سفنلا نود اميف ا ا الك نأ : :لوألا هج

 .ةفلتخملا ءاضعألا - هب

 .انيب ام ىلع «ءاضعألا عيمج لإ ةدئاع هتعفنم نأل ؛لقعلا فالخب

 «ٌرهاظ ٌرصبلاو «لقعلاب ٌربتعُيف طم مالكلاو عمسلا نأ :يناثلا هجوو

 .هب قَحْلَي الف

 يهدف ااو ًالجر حش نمو + ريغصلا عماجلا» يفو) :لاق

 .(هللا همحر ةفينح يبأ دنع كلذ يف صاصق الف :هانيع

 ."”امهيف ةيدلا بجت نأ يغبنيو :"”اولاق

 .(صاصقلا :ةحضوملا يف :الاقو)

 .نيتيعلا يف ةيدلا ب جت نأ يغبنيو : اولاق

 يقب ام ””لثنف «ىلعألا ٍلصْفملا نم ٍلُجَر عيصأ َمَطَق نإو) :لاق

 .7:"ص )١(

 .هللا همحر ةفينح يبأ ىلع هللا مهمحر خياشملا يأ (5)

 .نينيعلا ةيدو «ةحضوملا شرأ بجي يأ «نينيعلاو ةحضوملا يف يأ (۳)

 .07/15 ةيانبلا .امهلوق ىلع مهحورش يف هللا مهمحر خياشملا يأ (5)

 .لّشف :مولعملل ينبملاب خسُت يف تطبضو (5)



 ۲۷۹ سفنلا نود اميف حارجلا لئاسم يف
 و لت-تتٍ-ٍ©[( © ©5ْ095ْه ا ىحى[>ىرى9ى9 إآ 5 لْلْه9ُر9_ب97[_بتت؟07076(©""6+ 22

 . كلذ نم ءيش يف هيلع صاصق ال : اهلك ديلا وأ ‹عبصألا

 . ًافالخ ِكْحَي ملو «يِقب ام ٌدوُساف «ٍلْجَر نيم ضعب رسک ول كلذكو

 روسكملا َرْدَقلا ٌرسكأ وأ سب ام كرتأو «لصفملا ْعّطْقَأ : لاق ولو

 . كلذ هل نكي مل : يقابلا ُكّرتأو

 .(كلذ نم ءيش يف هيلع صاصق ال :اهّلك ديلا وأ «عبصألا
 .لدع ةموكح :َيِقب اميفو «ئلعألا لرصفملا يف ةيدلا بجت نأ يغبنيو

 ملو «يِقب ام ًدوُساف «لجَر نيم ""ضعب رسک ول "”كلذكو) :لاق
 .(ًافالخ "كح

 .هلك سلا يف ةيدلا بجت نأ يغبنيو

 ردقلا ٌرسكأ وأ «سبي ام كرتأو «لصفملا ْعطْقَأ :“لاق ولو) :لاق

 .(كلذ هل نكي مل :يقابلا كرتأو «””روسكملا

 ةلَقتم هجش ول امك راصف «"دّوَقلل ًابجوم عقو ام هسفن يف لعفلا نأل

 .صاصقلا مدع وهو «مكحلا يأ )١(

 :ةيطخ خست يفو «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط ضعب يف بصنلاب :ضعب :اذكه (۲)

 .نيم رسک :ئرخأ يفو «نس فصن
 ٥۲/٠١. ةيانبلا .نيتلأسملا يف ًافالخ ريغصلا عماجلا يف دمحم كحي مل يأ ()

 .هيلع ينجملا يأ (5)

 .نسلا نم يأ (5)
 ةيشاح .هلوأب هّبشم هرخآ ريصيف «للشلا وهو «لعفلا رخآ يف رايتخا ال هنأل (5)

 .ه۷۳۸ ةخسن



 سفنلا نود اميف حارجلا لئاسم يف ۲۸۰

 .ةدايزلا كرتأو «ةحصضوم هجشأ :(”لاقف
 : ا 2( ذ عفو اعفلا نأ : ””ةفالخلا ا

 نيتيانج نوكيف ٠ نيلحم يف عقو لعفلا نأ :' ةيف يف

 .ئرخألا ىلإ ئدعتت ال امهادحإ ىف ةهبشلاف «نْيتَأدتبم

 :هّلتقف «هريغ ىلإ هنم مهسلا َذَمْتو «هباصأف ءادمع لُجَر ىلإ ئمر نّمك

 .يناثلا يف ةيدلاو لوألا يف ٌدوقلا بجي

 5 و + و ص

 اشو یف سیلو ‹ لثیلاب ءازجلاو «ةيراس ئلوألا ةحارجلا نأ : "هلو

 لاف .يراّسلا

 Wa) اال ا 5
 : ةمئاقلا ةكرحلا وهو .ةقيقح دحاو لعفلا نالو

 تئرؤأف «رخآلاب امهدحأ لاصتال ؛هجو نم ٌدِحَّتم لحملا اذكو

 .ةيادبلا يف أطخلا ةهبش هتياهن

 .هيلع ينجملا يأ )١(

 .هللا امهمحر دمحمو فسوي يبأل يأ ()

 .هانيع تبهذف «ةحضوم ًالجر جش اذإ ام يهو «ةيفالخلا ةلأسملا يف يأ (۳)

 .ةقيقح نيفلتخم يأ )٤(

 .هللا همحر ةفينح يبأ مامإلل يأ (5)

 لعف هعسو يف سيل ذإ ءةيراس نوكت ال دق ًاصاصق لمعت يتلا ةحارجلا نأل (1)
 .05/1 ةيانبلا .يلوألل ًالثم نوكي الف «كلذ

 .جشلا ةلاح ةتباثلا يأ (۷)



 01 سفنلا نود اميف حارجلا لئاسم يف

 نم ءيش يف صاصق الف : ئرخأ اهبنج ىلإ تلشف ءاعبصأ عطق نإو e o رو
 . هللا همحر ةفينح ىبأ دنع كلذ

5 2 1 
 . اهشرأ : ةيناثلا يفو لوألا نم صَنقُ : المحمو فسوي وبأ لاقو

 اف هبا وه نينا اھ دخ نآل نقلل »ناخب

 .ًادوصقم ًالعف سيل هنأل ؛ عبصألا ىلع ٌنيَكَسلا عفو اذإ ام فالخبو

 ءيش يف صاصق الف :ئرخأ اهبنج ىلإ تّلشف ءًاعبصأ َمّطَق نإو) :لاق
 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع كلذ نم

 نم صتقي) :هللا مهمحر ٌنسحلاو ٌرفزو (دمحمو فسوي وبأ لاقو

 .(""اهشرأ : ةيناثلا يفو «يلوألا

 .هانركذ دق "”نّيبناجلا نم ةجولاو

 ام يهو «ىلوألا ةلأسملا يف هللا همحر دمحم نع َةعاّمَس نبا ئورو

 لصاحلا نأل ؛امهيف صاصقلا بجي هنأ :هرصب بهدف ا اذإ

 صاصقلا هيف يرجي ٌرصبلاو «سفنلا يف امك «ةرشابم :ةيارسلاب
 .هيف صاصق ال لّلّشلا نأل ؛ ””ةريخألا ةيفالخلا فالخب

 .اهشرأ بجي ةيناثلا عبصألا يفو يأ )١(

 .هللا مهمحر ءالؤه بناجو ةفينح يبأ بناج نم يأ (۲)

 .وهو :خسُن يفو (۳)

 .ةرشابملا ةلزنمب ينعي (5)

 .ئرخأ اهبنج ىلإ تلتف ًاعبصأ عطق نإ :يهو )٥(



A۲سفنلا نود اميف حارجلا لئاسم يف  

 يبأ لوق يف شرألا طقس : ئرخأ اهئاكم ْتَنَبتف «لُجَر نس علق ولو
 .ًالماك ّشرألا هيلع : الاقو هللا همحر ةفينح

 ام ع نأ 0 هذه 0 هللا a رلمحم ا 2

 e «سفنلا لإ ات 1

 ةجشلا نأ ىرُي الأ «بيبستلا قيرطب :رصبلا باهذ نأ :روهشملا ةجوو

 .بيبستلا يف َدَوَق الو ءاهسفن يف ةّبجوم تيقب
 .ةرشابم ةيناثلا تبلقناف لوألا اىقبت ال هنأل ؛سفنلا ىلإ ةيارسلا فالخب 9 ع

 نبا ةياور ىلع الإ «صاصق الف :تّطقَّسف سلا ضعب رسك ولو :لاق

 .هللا همحر ةعامس

 ئلع وهف :اتلكآتف « نّيَتحِضوم هحضوأ ولو : ر همحر دمحم نعو

 .””نيتاه نيتياورلا

 Cm «لُجَر نيس علق ولو) : لاق

 تنفق تققحت دق ةيانجلا نأل ؛ (ًالماك شرألا هيلع :الاقو هللا هنو فدا

 .ىلاعت هللا نم ةأدتيم ةمعن ةثداحلاو

 ةيناثلا ةيانجلا تبلقناف :كلذك ناك اذإف ءةربتعم ئلوألا ةيانجلا ئئقبت ال يأ )١(
 .61// 15 ةيانبلا .صاصقلا بجيف :ةرشابملا قيرطب

 .ةخسن :اهقوف بتكو «ه١/4 ةخسن يف تبثم : هللا همحر دمحم نعو :هلوق (؟)

 «ةيناثلا يف ةيدلاو ئلوألا يف صاصقلا بجي يتلا «ةروهشملا ةياورلا يأ (۳)

 .امهيف صاصقلا بجي يتلا «ةعامس نبا ةياورو



 YAY سفنلا نود اميف حارجلا لئاسم يف

 : محللا اهيلع َتّبتو ءاهناكم يف اهّبحاص اهّدرف «هريغ نس َمَلَق ولو
 . هلامكب شرألا علاقلا ئلعف

 نيم ٽتبتف ,عزانلا نيس هنس ةعوزنملا عزتناف لج نيم َعَرَن نمو

 . مهرد ٍةئامسمخ : هبحاصل لوألا ئلعف : لوألا

 :تّتبَتف «يبص نيم ملف اذإ امك راصف «ئنعم تمدعنا ةيانجلا نأ :هلو

 .ةنيز الو «ةعفنم هيلع تفت مل "”هنأل ؛ عامجإلاب «شرألا بجي ال

 ملألا ناكمل ؛لدع ةموكح بجت هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 ّ .لصاحلا

 اهيلع َتَبنو ءاهناكم يف اهبحاص اهّدرف «هريغ نيم َملَق ولو) :لاق

 قورغلا ذإ «هب دَتعُي ال امم اذه نأل ؛(هلامكب شرألا عِلاقلا ئلعف :محللا

 .دوعت ال

 ام ىلإ ٌدوعت ال اهنأل ؛ْتَمَحَتلاَف ءاهّقصلأف ءهنْذَأ عطف اذإ "اذكو

 .هيلع تناك
 لا سر 1. 3 0 0 7 4 ET و لس هس KK 2 5 ار

 تتبنف ؛ عزانلا نيم هنس ةعوزنملا عزتناف ءلجر نيم عزن نمو) :لاق
KÊ 

 .(مهرد ةئامسمخ :هبحاصل "لوألا یلعف :لوألا نيس

 .ًالقتسم ليلعتلا نوكي :اذه يلع ءانبو «واو عم .هنألو :خسُن يفو )١(

 .هلامكب شرألا بجي يأ )١(

 .لوألا عوزنملا يأ (۳)



 سفنلا نود اميف حارجلا لئاسم يف 0

 o ها تسهم و J »م ص ص

 الوح ئئأتسي : تكّرحتف ءناسنإ نيم ناسنإ بَرض ولو

 ملو ٠ «تبنملا داسف :بجوملا نأل ؛قح ريغب ئفوتسا هنأ نس هنأل

 ل ا اذهلو «ةيانجلا تمدعناف «ئرخأ اهتاكم تن ثيح سف

 .عامجإلاب

 رابتعا يف نأ الإ «صاصقلل كلذ يف سأيلا َرظتنُي نأ يغبني ناكو

 .ارهاظ هيف تبنت هنأل ؛لوحلاب انيفتكاف «قوقحلا عييضت :كلذ
o 0 و 4 0 

 .صاصقلاب انيضق :تبنت ملو «لوحلا ضم اذإف

 3. 2 و ا
 ال هنأ الإ ىح ريغب ناك ءافيتسالاو ءهيف انأطخأ اّنأ نّيبت :تتبن اذإو

 و

 .لاملا بجيف . ةهبشلل ؛صاصقلا بجي

 ر تاع انك دف "ناني نم نا نه ولو لا

 هِلعف رثا رهظيل

 افلتخاف (هّنيم ثطقس دقو "”بورضملا 0 ةّنس يضاقلا هلأ ولف

 ليجأتلا نوكيل ؛ بورضملل لوفلاف يرقي طقس نف لا لق

 .ًاديفم

 برض :خسُت يفو «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف :ناسنإ نيم ناسنإ :اذكه )١(

 .هّئي ًاناسنإ برض :ئرخأ يفو هّنس ناسنإ

 .ةنسلا مامت لبق يأ (۲)

 .اميف :خسُن يفو (۳)

 تطقس امنإ :براضلل بورضملا لاقف .بورضملاو براضلا فلتخا يأ ()
 را سس يل رص ر

 .رخآ كبرض امنإ :براضلا لاقو «كبرض نم



 ۲۸٥ سفنلا نود اميف حارجلا لئاسم يف

  SESSAو و و و هو او واو و هواه واه هاو او ده ىو ىو اه هه هاه 6 .٠

 ۶ء لررو ه ر 6

 :افلتخاف «ةلقكم تراص دقو ءاجف «؛ةحضوم هجش اذإ ام فالخب اذهو
 7 وع 7 07 8 - و و

 امأ ءةلقنملا ثروت ال ةحضوملا نأل ؛براضلا لوق لوقلا نوكي ثيح
9 0 3 

 .اقرتفاف «طوقسلا يف رثؤيف : "'”كيرحتلا

 َرثأ ركي هنأل ؛براضلل لوقلاف :ةسلا دعب كلذ يف "افلتخا نإو
 لوقلا ناكف ءرثألا روهظل ؛يضاقلا هّتَقو يذلا لجألا ئضم دقو «هلعف
 گلا

 .براصلا ىلع ءيش ال :"”طقست مل ولو

 .ملألا ةموكح بجت هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .ئلاعت هللا ءاش نإ اذه دعب نيهجولا نيبنسو
a١ 1 ل وب ه هم  

 یلع :أطخلا ىف شرألا بجي :تدوسا اهنكلو «ءطقست مل ولو

 :ةنم دوست ابرض هيرضي نأ همي ال هنأل ؛صاصقلا بجي الو

 .انركذ اَمِل ؛صاصق ال :ىقابلا ٌدوُساو ءاهضعب َرَسَك اذإ اذكو

 .نسلا كيرحت يأ )١(

 .نسلا طوقس يف بورضملاو براضلا فلتخا يأ (0)

 .ةكرحتملا نسلا يأ (۳)

 «فسوي يبأ :ناكم :ةفينح يبأ :خسُنلا ضعب يفو 51١/17: ةيانبلا يف لاق (5)
 .حصأ لوألاو



 سفنلا نود اميف حارجلا لئاسم يف ۲۸٦

 ا ےس ورس و - 5 2 م ت

 : ٌرعشلا تنو ءرثأ اهل قبي ملو ءةحشلا تمحتلاف ءالجر جش نمو

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع شرألا طقس

 . ملألا شر هيلع بجي : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 . بيبطلا ةرجأ هيلع : هللا همحر دمحم لاقو

 حا نأ : محاولا اذكو

 :ناتياور ةف ٠ فضا ولو
 م ر م وص 8 02 7 2 2

 تبنو أ اهل قبي ملو ‹ةجشلا تمحتلاف «الجر حش نمو) : لاق

 .بجوملا نيشلا لاوزل ؛ (هللا همحر ةفينح ىبأ دنع شرألا طقس :رعشلا

 و 5 5 5 5

 ةموكح وهو «(ملألا شرا هيلع بجي :هللا همحر فسوي وبأ لاقو)
 و و 3 7 ر هم

 بجيف «لاز ام لصاحلا ملألاف :لاز نإو بجوملا َنّيّشلا نأل «لدع

 .هميوقت

 ُرجأ هَمِزَل امنإ هنأل ؛(بيبطلا ةرجأ هيلع :هللا همحر "دمحم لاقو)

 .هلام نم كلذ َذَخَأ هنأك راصف «هلعفب ءاودلا رمثو «بيبطلا

 .صاصق ال يأ )١(

 .ترفصا ولو «ترضخا وأ تّرمحا ول :خسُت يفو )۳(

 هيفف :رفصا وأ ًرضخا وأ ّرمحا :خسُت يفو «رارفصالا ركذ نودب خست يفو (۳)

 رارفصالا يف نيتياورلا 1/١١ ةيانبلا يف ينيعلا ٌرْكِذ ِهّنبثأ ام حجري اممو «ناتياور



 YAV سفنلا نود اميف حارجلا لئاسم يف
 ڪڪ ڪڪ ص ص ا ڪڪ 22-2-----

 شرا هيلعف :اهنم ًاربف «هلحرجف طوس ةئام الجر برض نمو

 .برضلا

 طقسو «ةيدلا هيلعف : ءربلا لبق أطخ هَل مث ءاطخ لُجَر دي َّمَطَق نمو

 ديلا شرأ

 2 كام د ل ا
 . اربي ىتح هنم صني مل : ةحارج الجر حرج نّمو

 الإ مّوقتت ال انلصأ ىلع عفانملا نإ :لوقي هللا همحر ةفينح ابأ نأ الإ

 .ًائيش مرغ الف «يناجلا ّقح يف جوي ملو « هتهْبشب وأ راقعب

 شر هيلعف :اهنم ًاربف «هتحرجف طوس ةئام الجر برض نمو) :لاق

 .برضلا ٌرثأ يِقب اذإ :هانعم «(برضلا

 ."”ةمحتلملا ٍةَجشلا يف ئضم دق يفالتخا ىلع وهف : هرثأ قبي مل اذإ امأف

 «ةيدلا هيلعف :ِءْربلا لبق طخ هلت مث ءأطخ ٍلُجَر دي طق نَمو) : لاف

 وهو ءلحاو بجوملاو ءرلحاو سنج نم ةيانجلا نأل ؛(ديلا شرأ طقسو

 هنأك «سفنلا يف فرطلا لخدف ءاهتازجأ ميمجي سلا لدي اهنإو ءةيدلا

 .ءادتبا هلت

 .(ًاربي ىتح هنم ص تقي مل :ةحارج ًالجر حرج نمو) :لاق

 صاصقلاب ًارابتعا ؛لاحلا يف هنم صتقب :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو
 و اس و

 .لطعي الف ف ققحت دق بجوملا نأل اذهو « سفنلا يف

 .اهلبق يتلا ةلأسملا يف يأ )١(

 1١9/17. بيذهتلا (۲)



AAسفنلا نود اميف حارجلا لئاسم يف  

 لكو «لتاقلا لام يف ةيدلاف : ةهبشب هيف صاصقلا طقس دمع لكو

 .لتاقلا لام يف وهف : حّلصلاب ّبَجَو شرا
 . نينس ثالث ىف «هلام ىف ةيدلاف : ًادمع هبا بألا َلَتَق اذإو

 . "س تاحارجلا يف نأتسي» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :انلو

 ٌريغ لاحلا يف اهّمكح نأل ؛اهّلاح ال الام اهيف ٌربتعُي تاحارجلا نألو

 .ءربلاب رمألا ٌرِقَتسَي امنإو «َلْثَق هنأ رهظيف «سفنلا ىلإ يرست اهّلعلف ٠ «مولعم

 ءلتاقلا لام يف ةيدلاف :ةهبشب هيف ٌصاصقلا طقس دمع لكو) :لاق

 .(لتاقلا لام يف وهف : : حلصلاب « بجو نشأ لكو

 .ثيدحلا ."”«ًادمع لقاوعلا لقعت ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 كو لاف هلك ؛ نينس ثالث يف امني والا نا ءالمع اذهو

 و لام هنأل ؛ًالاح بجي يناثلاو ءدمعلا ةبش هبشأف «ءادتبا لتقلاب

 .عيبلا يف َنمثلا َهّبشأف «دقعلاب

 .(نينس ثالث يف «هلام يف ةيدلاف :ًادمع هتبا بألا لق اذإو) :لاق

 ا را را

 )١( ةياردلا «(17117) يقهيبلا ننس ۲۷۹/۲.

 ئلص يبنلا ىلإ ًاعوفرم يردبعلا نيزر هَرَكَذ :: ١9 ص يعملألا ةينم يف لاق (۲)
 ةيارلا بصن يف امأ ءها70 لوصألا عماج يف ريثألا نبا هنعو «ملسو هيلع هللا

 .هدجأ مل :188/7 ةياردلا يف لاقو «ًاعوفرم بیرغ :لاقف 5

 راثآلا يف نسحلا نب دمحم هاورو ءًاعوفرم هرأ مل ۲۸٠/۲: ةياردلا يف لاق

 رابخإلاو فيرعتلا يف مساق ةمالعلا لقنو ءامهنع هللا يضر سابع نبا ىلع افوقوم
 .مهنع هللا يضر ةباحصلا نم هل فلاخم ال هنأ ربلا دبع نبا نع ٤



 1 سفنلا نود اميف حارجلا لئاسم يف

 وو ملا ف ETE ت ا
 . هتلقاع ىلع قدصي الو «هلام يف يهف : يناجلا اهب فرتعا ةيانج لكو

 .ةلقاعلا ىلع ةيدلا هيفو ءأطخ : نونجملاو «ًئبصلا دمعو

 نديم نأ مالا »نآل  ةلاح نقع دلل هيدر ااف

ekالف دفاع اذهو «ءىطاخلا يف فيفختلل ليجأتلاو اخ  

 ما رص
Sa" 
Fy 

 ربجني الف لوح ةف يف هقحو 0 لاملا نالو

 .لجؤملاب
 و اطل د داوم نوعين ءلتقلاب ار لام هنأ و

 ميوقتلاو «لثامتلا مد ؛لاملاب يمدآلا موقت ئبأي سايقلا نأل اذهو ءدمعلا

 ىلإ اميس ال «هنع لّدعُي الف ًالّجعم ال .ًالَّجؤم هب درو دقو «عرشلاب تب

 .ًافصو زوجي ال :ًارْدَق ةيدمعلا رابتعاب ظيلغتلا زج مل اّمّلو ءقدايز

 ىلع قدصي الو «هِلام يف يهف :يناجلا اهب فّرتعا ةا لكر) : لاق

 .انيور اَمِل ؛(هتلقاع

 يف ٌرهْظَي الف «هريغ نع هتيالو روصقل ؛رِقملا ئدعتَي ال َرارقإلا نألو
 .ةلقاعلا ىح

 .(ةلقاعلا ىلع ةيدلا هيفو ءأطخ :نونجملاو .ىبصلا دمعو) :لاق

 16١/١9. عومجمل 0)۱(

 .ًاناربج :خسُن يفو (۲)



 سفنلا نود اميف حارجلا لئاسم يف ۹۰
 ص جسوم 7777 ت7 ص 25277777727+ هس س

 .٠ ا. 066 ىو ا. ا. GOO د.« هو اه هاه هه هو وأو هاه هده COG هاو هه هو هاه ®«

 .ادعاصف «ةئامسمخ اهبجوم ةيانج لك اذكو

 .نوئجملاك :ةوئعملاو

 لام ف هلا نع راح دمع ع ا محو "'" قاتلا لاقو

 ا لا 8

 .هلام ىف بوجولا وهو ءّرَخآلا همكح هيلع بجسنيف «صاصقلا وهو «هيمكح

 امهنأل ؛هلصأ ىلع «ثاريملا نع ٌمرحُيو «هب ةرافكلا ُبجت اذهلو

 ٠ ١ ا مع“ و
 ىلع نونجملا لقع لعج هنأ هنع هللا يضر يلع نع يور ام :انلو

 را

 .””ءاوس :هؤطخو هدمع :لاقو «هتلقاع

 «فيفختلا ًقحتسا امل ء ءيطاخلا لقاعلاو «ةمَحْرملا ُةنِظَم يبصلا نألو

 .فيفختلا اذهب ئلوأ رذعأ وهو يبصلاف :ةلقاعلا يلع ةيدلا وتببجو ئتح

 «لقعلاب :ملعلاو ءملعلا ىلع برت اهنإف «ةيدمعلا قش ققحت ملت الو

 امهنم وقح ىّنأف ؛لقعلا رصاق :يبصلاو «لقعلا ميدع :نوتجتملاو

 .مئانلاك اراصف ءدصقلا

8 

 54/1١5. ةيانبلا .هوتعملاو نونجملاو يبصلا نم لك دمع يأ (؟)



 14١ سفنلا نود اميف حارجلا لئاسم يف

 .٠ .ه هم 0و هه ىو ا. هو او دو هو وو هاو. هله ها GOGO ه هه ه هله ه هاو و هه هو هواه هه هاه ®

 ۶ و

 .ةبوقعلا لهأ نم اسيل امهو «ةبوقع :ثاريملا نامرجو
 عوفر ا یو و ا اوا ناکاو ل 0 ر و

 .ملعأ ئلاعت هللاو «ملقلا

FF FFد6  

 ٠٠١/١. عئانصلا عئادب .ةرخآلا يف بونذلل يأ (1)

 .امهيف بنذ ال يأ (۲)

 .نونجملاو يبصلا يأ (؟)

 ًاليلد اذه نوكيف هيلعو :تلق .واولا ةدايز عم .امهنألو :ه۷۳۸ ةخسُن يفو

 درلا نم لوألا رطشلا نوكيو «ةرافكلا باجيإ يف ملقلا امهنع عوفرم امهنأ وهو ءرخآ
 .ةّنسلا نم رخآلا ليلدلا هولتيو «يلقع ليلد :ةراّثس :ةرافكلا نأ وهو «يعفاشلا ىلع

 :لاق ثيح «واولا عم هيجوتلا اذه ديؤي ام ١179/57 قئاقحلا نييبت يف تدجو مث

 .هلل دمحلاو «ها .ملقلا وعوُفْرَم مهنألو «هرتستل مهل بنذ الو



 نينجلا يف لصف 14۲

 2 وى

 نينجلا يف لصف
 و دیو ی2 يور < ه2 مس © سام سل چ

 فصن ةرغلاو «ةرغ هيفف : اتيم انينج ْتَقْلَأَف قأرما نطب برض اذإو

 .ةيدلا رشع

 ےک 5 ر 2 2 1

 : ألا ىفو «ركذلا ىف اذهو ‹لجرلا ةيد : هانعم : هنع هللا ىضر لاق

 7 78 0 ع
 : مهرد ةئامسمخ امهنم لكو .ةأرملا ةيد رشع

0 

 2 ىلإ

 نا يف لصف نينجلا و ١
L12  

 ةرغلاو «ةّرغ هيفف :اتيم انينج ْتَقْلآَف ءقأرما ّنْطَب بَرَض اذإو) :لاق دیو 2 5 ی < ه6 4 5 را راک ارا
 هاري ريب ا,

 .ةيدلا رشع فصن

 0 م 5 يو 3 2 2 ّّ

 ٍ ٍ ٍِ :ئثنألا يفو ءركذلا ىف اذهو «لجرلا ةيد :هانعم :هنع هللا يضر لاق
 .(مهرد ةئامسمخ امهنم لكو ةأرملا ةيد رشع

 حلصي ره او ‹ هتایحب نقيتي مل هن ؛ءيش بجي ال ن : ساي او شبا شاقلاو هنا هس لال ءو يعبأ فا: ناقل

 كر £
 .قاقحتسالل ةجح

 يف» :لاق مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور ام :ناسحتسالا هجو
 و ى2

 ."”(ةئامسمخ هتميق «ةمأ وأ دبع :ةرغ نينجلا

 اهتميق» :ظفل نودب (1A1\)> ملسم حیحص (oV0۸)» يراخبلا حبحص )۱(

 ۳۸٠/٤. ةيارلا بصن يف امك بيرغ :فلؤملا ظفلبو «(مهرد ةئامسمخ



 .٠ ها هو او اواو هو اه هى. هه هج وأو هه هه ههه هاه وه. وه وأو هاه واو هه هو هه و وها ههه

 .(ةئامسمحخ وأ» : و

 .رّثألاب سايقلا انكرتف
3R يعف و وحن ءةئ نم ىلع هجيحح وهو 7 املا فلام ت ا افر م راع ديم 

 .هللا امهمحر

 .مهرد ةئامسمخ تناك اذإ اندنع ةلقاعلا ىلع يهو

 ."ءزجلا لدب "اهنأل ؛هلام يف ”بجت :هللا همحر كلام لاقو

 .“ةلقاعلا ىلع ةّرْغلاِب ئضق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ :انلو

 يناربطلل ريبكلا مجعملا يف وهو ««ةئامسمخ وأ ةمأ وأ ٌدبع» :ظفلب يأ (۱)

 4 ةفيلخ نب لاهنملا :هيف “/٠*٠” هنااا جكس ورف نيلملا ع ليو .(0ه١1)

 ها .«تاقث :هلاجر ة ةيقبو غا هفعضو « متاح وبأ

 .١6١ص نيقلتلا ()

 17//1١7. ريبكلا يواحلا .ًارانيد نيسمخب ةيعفاشلا اهرّدق (۳)

 .۳۲/۸ ليلخ ْىلع يشرخلا حرش (4)

 ۷۲/٠١. ةيانبلا عم يتلا ةخسنلا يف تبثم :بجت :ظفل (5)

 .77/15 ةيانبلا .روكذملا رابتعاب ريمضلا ركذو «هنأل : خسُت يفو «ةرغلا يأ (0)

 .مألا ءزج يأ (۷)

 ةياردلا «(504) دواد يبأ ننس «(۲۷۲۸۹) ةبيش يبأ نبا فنصم (۸)

.1A۱/۲ 



 96و ه. وو و. ىو و واو او او هه ىو هو اه هو هاه هاه اه هو هاه اه هه هاه هو هه هه هه هه

 ثيح «ةيد :مالسلاو ةالصلا هيلع اهاّمس اذهلو «سفنلا لدي ایناز

 .ثيدحلا ."”!؟لهتسا الو «حاص ال نم ُْيِدَنَأ :اولاقف «""(هُد» :لاق

 .ةئامسمخ نود ام لقعت ال لِقاوعلا نأ الإ

 .ةَتس يف بجتو

 اذهلو «سفنلا لدب اهنأل ؛نينس ثالث يف :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 ر نيب ارزو درک

 لوس زا نأ الب : لاق هنأ هللا همحر نسحلا نب دمحم نع يور ام :انلو

 ."ةتس يف ةلقاعلا ىلع ''"ةَرْعلا لعَج مالسلاو ةالصلا هيلع هللا

 لف دس لع سفك هنإ ثيح نم ا لدب ناك نإ هنألو

 «ثيروتلا قح يف لوألا هّبشلاب انلِمَعف مَألاب لاصتالا ثيح نم ؛ ءوضعلا.

 )١( ةيانبلا .روكذملا رابتعاب ريمضلا ركذو «هنأل :خسُت يفو «ةّرغلا يأ ٠١/۷۲.

 .ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح .هيلإ ةيدلا اوُدأ يأ (۲)

 .۲۸۱/۲ ةياردلا )١1487(.« ملسم حيحص (؟)

 .۳۲۹/۲ بذهملا (5)

 .سفنلا لدب يأ (۵)

 ‹ه۷۹۸ خيراتب ءاملعلا اهلباقو اهكلم ةسيفن ةخسن يف تبثم :ةرغلا :ظفل )١(

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط نمو «خسنلا ةيقب نم ظفللا اذه طقسو

 .هلصو نم دجأ مل :181/7 ةياردلا يف لاق 4501/7 دمحم مامإلل لصألا (۷)



 40 نينجلا يف لصف

 .ةلماك ةيدلا هيفف : تام مث ءًايح هْنقلأ نإف

 وأ «قيدلا ثلث ناك اذإ وضعلا لدب نأل ؛ِةَنَس ىلإ ليجأتلا ّقَح يف 0

 .ٍةَنس يف بجي :رشعلا فصن نم 0 أ :لقأ

 يف بجي :بَجَو نم. ىلع اهنم ءزج لك نأل ؛ةيدلا ءازجأ فالخب

 0 ىثنألاو ٌركّذلا 'هيف يوتسيو

 الو «ةيمدآلا يناعم توافتل :' توافتلا َرَهظ امنإ © حلا ىف د نألو

 .ةئامسمخ وهو «لحاو رادقمب ٌردقيف ۵ جلا ىف توافت

 ايح فلتأ “"هنأل ؛(ةلماك ةيدلا هيفف :تام مث يح هلق نإف) :لاق

 يفو «خسشلا نم حيحصلا وه هلوأ يف ةفطاعلا واولا نودب :رثكأ :ظفل )١(

 نأل ؛ حيحص ريغ اهلكو «رثكأ عم :اهضعب يفو ءرثكأ وأ :ئرخأ يفو «رثكأو :اهضعب

 ١٠١ /۷٤. ةيانبلا .رشعلا فصن نم رثكأ :ةيدلا ثلث نم لقألا نوكي نأ :دارملا

 .ةرغلا ردق بوجو يف يأ (؟)

 ةيانبلا .ئثنأ رخآلاو ءٌّركذ امهدحأ نّيّيحلا نّيلصفنملا نْيدلولا امهب دارأ (۳)

 .دارفإلاب .يحلا :ةخسن كانه نأ بتُك ھ۷۹۸ ةخسن يفو 17٦/€

 ئئنألاو ركذلا نيب ةيدلا يف يأ (5)

 .دارفإلاب .نينجلا :خسُن يفو )٥(

 .يناجلا براضلا يأ (5)



 نينجلا يف لصف 1

 هيو يي 0000 ها و 24 72 0
 ةرغو «مألا لتقب ةلماك ةيد هيلعف :مألا تتام مث ءاتيم هتقلأ نإو

 . اهئاقلإب

 : تام مث ءاّيح كلذ دعب نينجلا َجَرَخ مث ءةبرَضلا نم مألا تنام نإو

 .نينجلا يف ةيدو «ّمألا يف ةيد هيلعف

 يف يش الو ءمألا يف ةيد هيلعف : ًاتيم هّنَقلأ مث ألا تتام نإو

 . نينجلا

 هرو ألا لتقب ةلماك ةيد هيلعف :ٌمألا تتام مث هتيم هلأ نإو) :لاق

 .(اهئاقلإب

 .ةرعلاو «ةيدلاب اذه يف ئضق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ حص دقو

 مث ..اّيح كلذ دعب نجلا جرخ مث «ةيرتفلا نم مألا تنام إو : لاق

 .نيصخش لِياق هنأل ؛(نينجلا يف ةيدو ءمألا يف ٌةيد هيلعف : تام

 يف ءيش الو «مألا يف ةيد هيلعف :ًاتيم ِهّْيَقلأ مث مالا تتام نإو) :لاق

 .(نينجلا

 وم رهاظلا نأل ؛نينجلا يف :ةرُلا بجت :هللا همحر "'يعفاشلا لاقو

 .ةّيح يهو ءأتيم هّنقلأ اذإ امك راصف «برضلاب

 نابح نبا هححصو )۲۹٤۱(« هجام نبا ننس )٤٥۷٤(« دواد يبأ ننس )١(

 .۲۸۲/۲ ةياردلا 5051

 .514/7 طيسولا (۲)



 1۹۷ نينجلا يف لصف

 .هنع ثوروم وهف : نينجلا يف بجي امو

 ئلعف :ًاتيم هبا تقلأف ءهِتأرما ّنطب بَّرَض ول تح «براضلا هنري الو

 .اهنم ثري الو ةَرغ بألا ٍةلقاع

 رع يح ناك ول هتميق ٍرْثُع فصن :ًاركذ ناك اذإ ِةَمألا نينج يفو

 ىثنأ ناك ول هتميق

 0 2 04 ټ مس 04 2

 هسفنت ذإ ءاهتومب قنتخي هنأل ؛""هتوم يبس دحأ مألا توم نأ :انلو
5 1 9 97 

 .كشلاب نامضلا بجي الف ءاهسفنتب

 97 E 5 : ع 55
 هثريف «هسفن لدب هنأل ؛(هنع ثوروم وهف :نينجلا ىف بجي امو) :لاق

2 
 .هليرو

 :ًاتيم هبا تقلأف «هتأرما نطب برض ول ىتح «براضلا هري الو) :لاق
 الزب اس رج نيكب لاف منال اه ثريالو «ةّرغ بألا ةلقاع ئلعف

 .لتاقلل ثاريم

 يح ناك ول هتميق ٍرْشْع فصن :ًاركَذ ناك اذإ 0 نينج يفو) :لاق

 یشن ناك ول هتميق رشعو

 وم ادا مالا ةميق ةميق ٌرشع هيف : هللا همحر ° عفاشلا لاقو

 ا او هقعتاو

 .برضلا رخآلا ببسلاو )۱(

 .1/۲ مألا )۲(



 نينجلا يف لصف 1۹۸

 هيفف : تام مث ًايح هْنَقلأ مث ءاهنطب يف ام ىلوملا قتعأف «ْتَبِرض نإف

 .ايح هتميق

 8 و

 . قثِعلا دعب تام نإو ةيدلا بجت الو

 روهط دنع الإ بهي هل قرطلا ناف -نأل هشت لدي هنآ لو

 « هسفن لدب ناكف «نينجلا نامض ىف هب ربتعم الو «لصألا يف ناصقنلا

 يس يک

 .اهب ردقيف

 ؛مألا تصقتنا ول ناصقنلا نامض بجي :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .مئاهبلا نينجب ًارابتعا

 نإ ٌركذن ام ئلع «هدنع لام نامض :قيقرلا ِلْثَق يف نامضلا نأل اذهو
 ۰ .هلصأ ىلع ٌرابتعالا حصف ."'"ئلاعت هللا ءاش

 مث ءًايح هنقلأ مث ءاهنطب يف ام ئلوملا قتعأف «تبرض نإف) :لاق

 َ .ًاًيح هثميف هيفف :تام

 دقو «قباسلا برضلاب هلك هنأل ؛(قثعلا دعب تام نإو ةيدلا ٌبجت الو

 .ةيدلا نود «ةميقلا بجت اذهلف «قّرلا ةلاح يف ناك

 انرَظتف «يح وهو هايإ التاق راص برضلاب هنأل ؛ًايح هّيميق بجتو

 .فلتلاو ببسلا يتلاح ىلإ

 دبعلا لتق ةلأسم يف «هدعب يذلا لصفلا لوأ يف «كولمملا ةيانج باب يف )١(

 ۷۷/٠١. ةيانبلا .ةيلاملا لدب نامضلا نأ :امهل :هلوقب ًأطخ



 ۹4 نيجلا يف لصف

 .نينجلا يف ةرافك الو

 نيب ام اع هثميق بجيت : هللا همحر دمحم دعو امه دنع اذه يقو

 ام ىلع «ةيارسلل عِطاق قاتعإلا نأل ؛بورضم ريغ هنوك ئلإ ًابورضم هنوك
 ."7'ءاعت هللا ءاش نإ دعب نم كيتأي

 .اندنع (نينجلا يف ةرافك الو) :لاق

 بجتف ءدجو نم شا هنأل ؛بجت :هللا همحر "”يعفاشلا دنعو

 .ًاطايتحا ؛ ةرافكلا

 سوفنلا يف "تفرع دقو «ةبوقعلا نعم اهيف ةرافكلا نأ :انلو

 لدل لار (“اهادعتت الف “ةقلطملا

 هللا ىلإ بقت اذإف ءاروظحم بكترا هنأل ؛كلذ ءاشي نأ الإ :اولاق

 .عّنَص دق امم هللا ٌرْفغتسُيو «هل لضفأ ناك :ئلاعت

 عيمج يف مالا نينجلا ةلزنمب :هِقْلَخ ضعب نابتسا دق يذلا نينجلاو

 .انيور ام قالطإل ؛ماكحألا هذه

 تام مث «ئلوملا هقتعأف هدبع دي عطق نم ةلأسم يف «كولمملا ةيانج باب يف )١(

 .كلذ نم

 .۳۹۱/۱۲ ريبكلا يواحلا (۲)

 .يدعس ةيشاح .صنلاب ةرافكلا يهو ةبوقعلا تفرع يأ (۳)

 .ةلماكلا يأ (5)

 .نينجلا وهو «ةقلطملا ريغ ىلإ يأ (6)



 رينجلا يف لصف 00

 . ها. اه وأو واوا و و وأو هو. ولو واو ده هه واو هوا و واو هو GOSS هوو ده هو 4 وله هاه اه هاه

 0 مس 0

 ريغو «سافنلاو «ءّودعلا ءاضقناو «دلولا ةيمومأ قح يف دلو هنالو

 .مكحلا اذه قح يف اذكف «كلذ

 ئلاعت هللاو ايست ناكف «مدلاو ةقلعلا نم زيمتي :ردقلا اذهب هنألو

 .ملعأ

# FR د RF 



 باب ۳۰١

 باب
 Iso م و

 قيرطلا يف لجرلا هثرلحي ام

 ىنب وأ ءانصرُج وأ ءًابازيم وأ ءًافينك مظعألا قيرطلا ئلإ جرخأ نّمو
 .هعزني نأ سانلا ضْرُع نم لُجَرلف : ًاناكذ

 . نيملسملاب رضي مل ام هب عفتني نأ هّلِمَع يذلل عّسَيو

 باب

 قيرطلا يف لُجَرلا هُثحُي ام

 وأ ءابازُيم وأ "فينك مظعألا قيرطلا ىلإ جرخأ نّمو) :لاق

 .(هعزني نأ سانلا ضرع نم لجرلف : اناكذ ئنب وأ ۰ انصرج

 ّقَح هل ناكف «هّباودبو هسفنب رورملاب ّقَح ُبحاص راحاو لک نأل
 ثدحأ ول ضنا ىح دحاو لكل نإف «كّرتشملا كلملا يف امك ءضْقَنلا

 .كرتشملا قحلا يف اذكف ءائيش هيف مهريغ

 هل نال ؛(نيملسملاب رضي مل ام هب عفتني نأ هّلِمَع يذلل عّسّيو) :لاق

 .تّنعتم عناملا ٍذِإ «هب هانعم يف وه ام َقَحْلَيَف «هيف رض الو «رورملا ىح

 .81/17 ةيانبلا .ءالخلا تيب يأ «حارتنسملا وه (1)

 ۸١/١١. ةيانبلا .هيلع ينبيل ؛قيرطلا ئلإ طئاحلا نم ناسنإلا هُجِرْحُي ٌعذج وه (1)



 قيرطلا يف لُجَرلا هثلحُي ام ۲ 5 و چ و

 .كلذ هل رك : نيملسملاب َرَضَآ اذإف

 ًابازيم الو ًافينك عرشُي نأ ٍذفانب سيل يذلا ٍبْرَّدلا لهأ نم ٍدحأل سيلو
 . مهنذإب الإ

 ET ىلع طقسف «هوحن وأ ابازيم وأ انشور قيرطلا يف عرشأ اذإو

 ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(كلذ هل رك :نيملسملاب رض اذإف)
 .0”«مالسإلا يف ٌرارض الو رض

 الو ًافينك عيش نأ رلفانب سيل يذلا بدلا لهآ نم راحأل سيلو) : لاق

 لك ىلع مهل ةعفشلا تبجو اذهلو 000 ؛(مهنذإب الإ ًابازيم
 .مهنذإب الإ ريفي مل وأ وأ مهب ًرضأ «فّرصتلا زوجي الف «لاح

 لوصولا ُرَذعتي هنأل ؛مهب رض اذإ الإ فّرصتلا هل :ذفانلا قيرطلا يفو
 يك ل ع «لكلا ِنْذإ ىلإ

 .عافتنالا قيرط هيلع لّطعتي ال

 ىلع يقبف «نكمم مهئاضرإ ىلإ لوصولا نأل ؛ذفانلا ريغ كلذك الو
 .ًامكحو ةقيقح ةكرشلا

 ىلع طقسف «هوحن وأ ًابازيم وأ "اشور قيرطلا يف ٌعَرْشأ اذإو) :لاق

 ۱٥۰ص هراكذأ يفو «هنيعبرأ يف يوونلا هنّسحو «(7140) هجام نبا ننس (۱)

 .۲۸۲/۲ ةياردلا ۳۸٤/٤ ةيارلا بصن يف يعليزلا هقرط ركذو هجيرخت يف لاطأو

 ىلع ةعوضوملا ةبشخلا :ليقو «فرلا لثم وه :ليقو «ولعلا ىلع رمملا وه (۲)

 «84/1 ةيانبلا .ةّوكلا وه :يرهوجلا لاقو «رورملا نم نكمتيل ؛نيحطسلا يرادج
 .ءوضلا لجأل هترامع نم لجرلا هجرخي ام وه :ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح يفو



 ۳ قيرطلا يف لُجّرلا هُِدَحب ام

 . هتلقاع ىلع ةيدلاف : بطعف .ناسنإ

 يذلا ئلع نامضلاف :اتامف َرَخآ ىلع حوف «ٌلجر كلذب رح ناو
 . امهيف هثدحأ

 الجر طئاحلا ىف هنم ناك ام باصأ نإف : رظْن : بازيملا طقس نإو

 .هيف هعَضَو يذلا ىلع نامضلاف : طئاحلا نم ًاجراخ ناك ام هباصأ نإو

 ءاوه لْكّشب ٌدعتم ؛ ِهِفَلَتل بسم هنأل ؛(هتلقاع ىلع ةيدلاف :بطعف «ناسنإ
 .لصألا وهو «نامضلا بابسأ نم اذهو «قيرطلا

 .بابلا لوأ ىف انركذ امم ءىش طقس اذإ كلذكو 7 “6 -_ 5

 .ةباد هب تبطع وأ «ناسنإ ' هضقنب رثعت اذإ اذكو 8 e 0 لا
 ا

 ئلع نامضلاف :اتامف ءَّرَخآ ئلع َعَكَوَف «لجر كلذب رع نإو) :لاق
 .هيلع هايإ عفادلاك ٌريصي هنأل ؛(امهيف هثدحأ يذلا

 طئاحلا يف هنم ناك ام باصأ نإف :رِظُن :بازيملا طقس نإو) :لاق

 .هكلم يف هعَّضَو هنأ امل ؟هيف دعم ريغ هنأل ؛(هيلع نامض الف :هّلتقف ءالجر

 يذلا يلع نامضلاف :طئاحلا نم ًاجراخ ناك ام هباصأ نإو) :لاق

 يف هبكري نأ ِهُنِكمُي هنأل ؛ةرورض الو «هيف ًايدعتم هنوكل ؛(هيف هعَضَو
 .طئاحلا

 .ضوقنملا ءانبلا وه )١(



>30 
 دوي و و

 قيرطلا يف لجرلا هثدحي ام

 . ثاريملا نع مرحي الو «هيلع ةرافك الو

 َرَدَهَو ءةيدلا فصن بجو : كلذ َمِلَعو ءاعيمج نافرطلا هباصأ ولو
 2 ر رص ريس رس

 عبس هحرج اذإ :ناسنإو ع امك .«فصنلا

 . فصنلا نمضي : هباصأ يفرط يأ مّلعُي مل ولو

 ءًالجر حاّنجلا باصأف ءّرادلا عاب مث «قيرطلا ىلإ ًاحانج عرشأ ولو
 ءاهنم هيلإ ةىربو «ةبشخلا عاب مث «قيرطلا يف ةبشخ عضو وأ لتقف
 . عئابلا ىلع نامضلاف : ناسنإ اهب بِطَح ئتح «يرتشملا اهكرتف

 . هئمضي : ًائيش قرحأف «ًارْمَج قيرطلا يف َمّضَو ولو

 .ةقيقح لتاقب سيل هنأل ؛ (ثاريملا نع مرحي الو «هيلع ةرافك الو)

 ءةيدلا فصن بجو :كلذ معو ءًاعيمج نافرطلا هباصأ ولو) :لاق

 .ناسنإو عبس هحرج اذإ امك «فصنلا َرَدَهَو

 .لاوحألل ًارابتعا ؛(فصنلا نمضي :هباصأ وفرط يأ مّلعي مل ولو

 و ےس ا 5 ۱ 0 4 0 ۳
 حاتجلا باصأف ءّرادلا عاب مث «قيرطلا ىلإ ًاحانج عرشأ ولو) : لاق

 هيلإ ةئربو «ةبشخلا عاب مث «قيرطلا يف ةبشخ ضو وأ ءهلتقف ءالجر

 ؛(عئابلا ىلع نامضلاف :ناسنإ اهب ّبِطَع ئتح «يرتشملا اهكرتف «"اهنم
 .بجوملا وهو «هکلم لاوزب خسقني مل عضولا وهو هّلْعِف نأل

 دعتم هنأل ؛(هَّمضي :ًائيش قرحأف ءارمَج قيرطلا يف عضو ولو) :لاق

 )١( ةيانبلا .ةبشخلا نم ثدحي امم يرتشملل هميلستب عئابلا ءىرب يأ 85/15.



 ۳٥ قيرطلا يف لُجّرلا هح ام

 .هئمضي ال : ًائيش قرحأ مث ءرَخآ عضوم ىلإ حلا هكرح ولو

 . هئمضي : احر مويلا ناك اذإ : ليقو

 لتقف «عقوف قّلظلا وأ حاتجلا جارخإل ةلَعقلا رادلا ؛ اتو وجاقسا ىلو

 . مهيلع نامضلاف : لمعلا نم اوغّرفَي نأ لبق ًاناسنإ

 ؛ (هئمضي ال :ًائيش قرحأ مث «رخآ عضوم ىلإ حيرلا هثكرح ولو) :لاق

 هلو جيزلا حسا
 «هتبقاعب هِمّْلِع عم هاف هنأ دك اا مويلا ناك اذإ :ليقو)

 "هترشابمك لعجف ءاهيلإ ئضفأ دقو

 «عقوف فلظلا وأ جارخإل "”ةلعفلا رادلا بر رجأتسا ولو) :لاق

 فلتلا نأل يب نامضلاف :لمعلا نم اوغرفَي نأ لبق ًاناسنإ لتقف

 .رادلا بر لإ ًامّلسم "لمعلا نكي مل :لمعلا نم اوغُرَ مل امو «مهلعفب
 ٌريغ لتقلاو «ةرافكلا مهيلع ْتّبَجَو تح ءال مهّلْعِف بلقنا هنأل اذهو

 .مهيلع َرصتقاف ,"هيلإ مهّلْعِف ””لقتتي ملف «هرلقع يف لخاد

 .حيرلا ديدش يأ )١(

 .41/15 ةيانبلا .يسخرسلا مامإلا رايتخا وهو (؟)

 .مّآستي :خسُت يفو (ه)
 .رجأتسملا ىلإ يأ (0



 ماير نك ي
 قيرطلا يف لجرلا هثدحي ام ۳۰٦

 .ًاناسحتسا ؛رادلا بر ىلع نامضلاف : مهفارف دعب طقس ناو

 اذإ اذكو ءةباد وأ ناسنإ هب بِطَعَف «قيرطلا يف ءاملا ّبّص اذإ اذكو

 .ًاضوت وأ ءءاملا شر

 َدَعَف وأ ءاهلهأ نم وهو «ةذفان ريغ كس يف كلذ َلَمَف اذإ ام يفالخب
 . هعاتم عضو وأ

 .شارلا نمضي ال : قف ءءاملا بص عضوم يف رورملا دمعت ولو

 ؛ (ًاناسحتسا ؛رادلا بر ىلع نامضلاف :مهغارف دعب طقس نإو) :لاق

 ام مهل عقوو ءّرجألا اوقحتسا ىتح ءٌراجئتسالا حص هنأل

 .هئمضي اذهلف «هسفنب لَعَف هنأكف «هيلإ مِهّلَعِف لقتناف ءاحالصإو

 اذكو «ةباد وأ ناتن هن عف «قيرطلا ىف ءاملا بص اذإ اذكو) :لاق

 .ةراملاب ررضلا قاحلإب هيف دعتم هنأل ؛ (ًاضوت وأ «ءاملا شر اذإ

 وأ ءاهلهأ نم وهو «ٍقذفان ريغ ٍةكيم يف كلذ لعق اذإ ام يفالخب) : :لاق

 نم هنوكل ؛اهيف كلذ لعفي نأ دحاو لكل نأل ؛(هعاتم م عضو وأ ءّدَعَق

 .ةكرتشملا رادلا يف امك «ىنكسلا تارورض

 ءام شر اذإ امأ ةداع هب قري ثيحب ءأريثك ءام شر اذإ اذه :اولاق

 نمضي ال :ةداع هب َّقّلْرِي ال هنأ رهاظلاو ء«ٌداتعملا وه امك ءًاليلق

 نمضي ال :طقسف ءءاملا بص عضوم يف رورملا دمعت ولو) :لاق

 لغ حا نال ة(رقاذلا

 .دمعتم وهو ‹هلعف نم طوقسلا نأل ؛ةلع بحاص رورملا دمعت يذلا يأ (۱)



 ۷ قيرطلا يف ٌلُجّرلا هندي ام و

 . نمضي : قيرطلا عيمج شر نإو

 ؛رمآلا ىلع بطَع ام نامضف : هبحاص نذإب توناح ءانف شر ولو
 ١ 1 . ًاناسحتسا

 دعب ناسنإ هب لّقعتف .هتوناح ِءاَنِف يف هل ينبيل ًاريجأ رجأتسا اذإو
 . ًاناسحتسا ؛ريآلا ىلع نامضلا بجي : تامف .هغارف

 را ل نورفلل اعيضوم دجي هنأل ؟قيرطلا نضعب شر اذإ اذه :ليقو

 .هيف ءاملل

 و

 مل :كلذب هيلع عم «هيف ءاملا بص عضوم ىلع َرورملا َدّمعت اذإف
 5 هك ١

 .ءيش شارلا ىلع نكي

 .رورملا يف ٌرطضم هنأل ؛(نمضي :قيرطلا عيمج شر نإو) :لاق

 1 اهذخأ يف قيرطلا يف ةعوضوملا ةبشخلا يف مكحلا كلذكو

 .هضعب وأ
 ص ص و ص 7

 ىلع ْبِطَع ام نامضف :هبحاص نذإب توناح ءانف شر ولو) :لاق

 .ًاناسحتسا ؛رمآلا

 دعب ناسنإ هب "”لقعتف «هتوناح ءاَنِف يف هل ينبيل ًاريجأ رجأتسا اذإو
 اناما يلا لغ ناميفلا نجي تاق غارق

 .هّضعب وأ قيرطلا عيمج ةبشخلا ٍذْدْعَأ يف يأ )١(



 ت و
 قيرطلا ىف لجرلا هثدحي ام ۳۰۸

 و هم

 .ريجألا ىلع نامضلاف : قيرطلا طسو ىف ءانبلاب هَرَمأ ناك ولو

 كلذب فل ءًارَجَح عضو وأ «نيملسملا قيرط يف ًارئب َرَفَح نمو
 .هلام يف اهئامضف : ةميهب ْتَّفِلَت نإو «هتلقاع ىلع هئيدف : ناسنإ

 ى ل 7 025 ر ا

 : ناسنإ هب بطعف «هعضوم نع هريغ هاحنف ءارحح عصو ولو

 .هاحن ىذلا ىلع نامضلاف

 داسفل ؛(ريجألا ىلع نامضلاف :قيرطلا طسو يف ءانبلاب هرم ناك ولو
 .رمألا

 فف أرجح عضو وأ «نيملسملا قيرط يف ًارثب َرَفَح نّمو) :لاق
 ؛(هلام يف اهئامضف :ةميهب ْتَفِلَت نإو «هتلقاع ىلع هثيدف :ناسنإ كلذب
 نود :(سفنلا لمحت ةلقاعلا نأ ريغ +هيم كلوت ام نمضيف هيف ادعتم هنأل
 .هلام يف ةميهبلا نامض ناكف «لاملا

 ؛ةبشخلاو رجَحلا ءاقلإ ةلزنمب :قيرطلا يف نيطلا ذاختاو «بارتلا ءاقلإو
 0 ۰ ١ نركذامل

 ال ثيح «ناسنإ هسْنَك عضومب بِطَعف «قيرطلا سنك اذإ ام يفالخب
 ئذألا عقد َدّصَق امنإ «هيف ًائيش ثّدحأ ام هنإف ءًدعتمب سيل هنأل ؛نَمضي

 .قيرطلا نع

 ؛ًانماض ناك :ناسنإ هب لقعتو «قيرطلا يف ةسائكلا عَمَج ول ئتح
 .هلغشب هيدعتل

 :ناسنإ هب بِطَعف ءهعضوم نع هّريغ هاّحنف ءأرَجَح عضو ولو) :لاق
 .(هاحن يذلا ىلع نامضلاف



 ۳۰۹ قيرطلا يف لُجَرلا هُنحُي ام

 ناف «قيرطلا يف لجرلا اهُرِفَحَي ةعولابلا يف : «ريغصلا عماجلا» يفو
 . نمضي مل : هيلع هّربجأ وأ «كلذب ناطلسلا هرم

 وأ «هريغ قح يف فّرصتلاب امإ ءّدعتم وهف :هِرْمَأ ريغب ناك نإو
 .ةمالسلا طرشب يقم حابم وه وأ ءمامإلا يأر ىلع تايتفالاب

 ءةماعلا قيرط يف ليف ام عيمج يف ليصفتلا اذه ىلع ُباوجلا اذكو
 .هريغو «هانرکذ امم

 . نمضي مل : هكلم يف هَرْمَح نإ اذكو

 لعفلاب لغتشا امنإو هّلَغَش ام ""غارفل ؛خستنا دق ِهِلْعِف مكح نأل
 .رخآ عضوم يناثلا

 يف لجرلا اهُرِفَحَي ةعولابلا يف :«"”ريغصلا عماجلا» يفو) :لاق
 ٌريغ هنأل ؛(نَمضي مل :هيلع هَرّبجأ وأ «كلذب ناطلسلا ِهَرَمأ نإف «قيرطلا
 .ةماعلا قوقح يف ةيالولا هل نم رمأب لعق ام َلَعَف ثيح ؛ًدعتم

 وأ «هريغ قح يف فّرصتلاب امإ ءدعتم وهف :هرْمأ ريغب ناك نإو) :لاق

 ١ .ةمالسلا طرشب يقم حابم وه وأ «مامإلا يأر ئلع تايتفالاب

 «ةماعلا قيرط يف لعف ام عيمج يف ليصفتلا اذه ئلع باوجلا اذكو
 .فلتخي ال ئىنعملا نأل ؛(هريغو «هانركذ امم

 .دعتم ريغ هنأل ؛(نمضي مل :هكلم يف هَرْفَح نإ اذكو) :لاق

 .غارفب : خسُت يفو )١(



 قيرطلا يف لُجّرلا هُثدحُي ام 1۰ 5 e ع

 .هراد ءانف يف هَرْمَح اذإ اذكو
 همس ا هر و 7

 . هيف رفحلا قح هل ناك وأ ءهل اكولمم ءانفلا ناك اذإ اذه : ليقو

 ىلع نامض ال : مَع وأ ءًاعوج هيف عقاولا تامو «قيرطلا يف َرَفَح ولو

 . هللا همحر ةفينح ىبأ دنع رفاحلا

 . . : امه تام نإو «كلذكف : ًاعوج تام نإ : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

5 
 ةحلصمل ؛كلذ هل نأل ؛("'راد ءانف ىف '”هَرَمَح اذإ اذكو) :لاق ٠ ا

  7 ۳ص

 .هفرصت ىف ءانفلاو «هراد
o و و 1 

 هنأل ؟(هيف رفحلا قح هل ناك وأ «هل ًاكولمم ءانفلا ناك اذإ اذه :ليقو)
 ٍةكيم يف ناك نأب ءًاكرتشم وأ «نيملسملا ةعامجل ناك اذإ امأ ءًالعتم ريغ

 حيحص اذهو « دعتم ببسم هل ؛ هنمضي هنإف :ةذفان ريغ . "قا د نال دق هتاف زفات ف ,

 ال : مَع وأ أعوج هيف عقاولا تامو «قيرطلا يف َرَمَح ولو) :لاق
 يف ىنعمل تام هنأل ؛(هللا همحر ةفينح يبأ دنع رفاحلا ىلع نامض

 هسفن ٠ .عوقولا نم تام اذإ بجي امنإ نامضلاو «رفحلا ىلإ ُفاضُي الف

 :ًامغ تام نإو «كلذكف :ًاعوج تام نإ :هللا همحر فسوي وبأ لاقو)

 ا
 .يدعس ةيشاح .هكلم ءانفلا نكي مل نإو يأ (۲)

 .ةنوفعلاب ًاقانتخا يأ (۳)

 .ةنوفعلاب قانتخالل وأ «هجازم فعضلف :مَعلا امأو «ٌرهاظف :عوجلا امأ (5)



 1۱ قيرطلا يف لُجّرلا هح ام 5 و و

 .هل ماض ٌرِفاحلاف
 .رجأتسملا ىلع كلذف : هئانف ريغ ىف هل اهورفحف .ءارجأ رجأتسا نإو 5 و <24 0

 .هئانف ريغ يف اهنأ اومّلعَي مل نإ ءاَرَجألا ئلع َءيش الو

 الف ٌعوجلا امأ «عوقولا ئوس مَغلل ببس ال هنأل ؛(هل نماض ٌرِفاحلاف

 .رثيلاب صتخي
 ٌثَدَح امنإ هنأل ؛اهَّلك ووجولا يف ٌنِياَض وه :هللا همحر دمحم لاقو

 .هنم ًابيرق ماعطلا ناكل :هالول ْذِإ «عوقولا ببسب

 ءرجأتسملا ىلع كلذف :هئانف ريغ يف هل اهورفَحف «ءارجأ رجأتسا نإو) :لاق

 تخص ةراجإلا نأل ؛(هئانف ريغ يف اهنأ اومّلعُي مل نإ نإ ءارجألا ئلع َءيش الو

 ."نيرورغم اوناك مهنأل ؛هيلإ مِهّلَعِف ليف دس

 ةاشلا نأ َرَهظ مث ءاهَحَبْذَف «ةاشلا هذه حْبَدب َرَخآ رم اذإ امك

 ءريثابم حباذلا نأل ؛رمآلا ىلع عجريو TS «هريغل

 .رورغملل عجريو «ٌرومأملا نمضيف «ةرشابملل حيجرتلاو «ببسم ٌرِمآلاو

 امهنم دحاو لك نأل ؛ءادتبا رجأتسملا ىلع نامضلا بجي انهو

 .هبناج حّجريف «دعتم رجأتسملاو «ًالعتم ريغ ٌريجألاو «بّبسم

 سيل امب هرمأ ّحِصَي مل هنأل ؛ءاَرجألا ىلع نامضلاف :كلذ اومِلَع نإو
 .مهيلإ ًافاضم لعفلا يقبف «رورغ الو «هل كولممب

 .نيروذعم : خست يفو )١(



 قيرطلا يف لُجَرلا هنالحُي ام 1۲

 : بطعف بط عف ءاهيلع رورملا لجر َدّمعتف ءعامإلا نذإ ريغب هب ةَرَطْنَق لَعَج نمو

 : ةرطنقلا لَعَج يذلا ىلع نامض الف

 4-0 8 7 ا و < 5005

 .اهيلع رورملا لجر دمعتف «قيرطلا يف ةبشخ عضو نإ كلذكو

 تامف «اورفحف ءرفحلا ىح هيف يل سيلو ا :منهل لاق نإو

 امف ءرمألا داسفب 06 مهنأل ؛ًاسايق ؛ ءارجألا ىلع نامضلاف :ناسنإ هيف

3 
 ةلزنمب :هل ءانِف هّنوك نأل ؛رجأتسملا ىلع نامضلا :ناسحتسالا يفو

 «بَّطَحلاو نيطلا ءاقلإ نم «هيف يفرصتلا يف هولي قالطنال ل اقولم هوك
 ًارهاظ هِكْلِم يف رفحلاب ٌرمألا ناكف نالا ءانبو «بوكرلاو «قبادلا ٍطْبَرو

 هيلإ لعفلا لقنل كلذ ىفكف ءانركذ ام ىلإ رظنلاب
 ااغ روزا جبر دمعت ا ِنذإ ريغب ةرَطْنَق لعج نمو) :لاق

 ةرطنقلا لَعَج يذلا لع نامض الف :بطعف

 نأل ؛(اهيلع رورملا لجر دّمعتف «قيرطلا يف ةبشخ عضو نإ كلذكو

 تناكف «ةرشابم وهو ءادعت :"”يناثلاو «بيبست وهو دعت :"”لوألا

 .ئلوأ رشابملا ىلإ ةفاضإلا
 .يقلملا عم ٍرِفاحلا يف امك «ةبسنلا عطقي :راتخم لعاف لع َلْلَحَت نألو

 .اهَرطْنَق يذلا ىلع :خسُن يفو )١(

 .44/17 ةيانبلا .ةبشخلا عْلضَوو «ةرطنقلا َلْعَج يأ (۲)

 .راملا رورم يأ )۳(



 ۳۱۳ قيرطلا يف َلُجّرلا هح ام

 .نماض وهف : هب بِطَعف «ناسنإ ىلع طقسف «قيرطلا ىف ائيش لَّمَح نمو 7 + ا : e مع 24

iه 2 ع - مو. 0 4  

 . نمضي مل : ناسنإ هب بطعف «هنع طقسف «هسبل دق ءادر ناك نإو

 وهف :هب بِطَعَف «وناسنإ ىلع طقسف «قيرطلا يف ًائيش لَمَح نّمو) :لاق

 ناتا فم طقس اذا! اكو

 مل :ناسنإ هب بِطَعف «هنع طقسف هس دق ًءادر ناك نإو) :لاق

 ٌدصاق ءيشلا لماح نأ :قرفلاو «"'نّيّهجولا لمشي "”ظفللا اذهو

 ام ظفِح درصقي ال سباللاو «ةمالسلا فصوب دييقتلا يف جرح الف هّظْفِح
PEلطم اشا )اخف ند امب دييقتلاب رف  , 

 ؛ليماحلاك وهف :ةداع هّسَبلَي ال ام سبل اذإ هن و

 ا ىلإ وعدت ال ةجاحلا نال

 .بطعف : ظفل يآ (۱)

 .طوقسلاو «رثعتلا يأ (۲)

 «جرخي :ءاخلاب ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف ءاجو «جرحلا :نم «ةلمهملا ءاحلاب (۳)

 .ةيادهلا خست ضعب يف كلذكو

 .ةمالسلا فصوب يأ €3(

 .سبللا يأ )٥(

 .ةمالسلا طرش ريغ نم يأ (0)



 موه و
 قيرطلا يف لجرلا هثدحي ام 1٤

 ا نك 8 ا 5 مك 2 5

 هيف َلَعَج وأ ءًاليدنق هيف مهنم لجر َقّلَعَف «ةرييشعلل دجسملا ناك اذإو
 8 - ت ا م0 م ت

 . نمضي مل : لجر هب بطعف «ةاصح وأ «يراوب

 .نمض : ةريشعلا ريغ نم كلذ لَّعَف يذلا ناك نإو

 .ًاعيمج نّيهجولا ىف نمضي ال : الاقو

 وأ «ًآليِدْنِق هيف مهنم لجر َقّلَعَف «"”ةرييشعلل دجسملا ناك اذإو) :لاق

 .نمضي مل :لجر هب بِطعف «ةاصَح وأ :"”يِراَوَب هيف َلَعَج

 .(نيَض :ةريشعلا ريغ نم كلذ لَعف يذلا ناك نإو

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذه :اولاق

 كر دل هلا مدلج نان يمس عمرا ىف شوا الاول
 رلحاو نذإب هّلَعَف اذإ امك «ةمالسلا طرشب ُدّيقتت الف ءاهتماقإ يف ٌنوذأم رلحأ
 .دجسملا لهأ نم

 :دجسملاب قلعتي اميف َريبدتلا نأ :قرفلا وهو «هللا همحر ةفينح يبألو
 هبا عتق «يلوتملا رايتخاو «مامإلا بلصتك «مهريغ نود «هلهأل

 احابم مهلعف ناكف ءهلهأ ريغ اهب مهَقّبس اذإ ةعامجلا راركتو «هقالغإو
 ا اتوا ايلا يرش لو ةي طرشي ريق ريغ: اقلط
 .ةمالسلا طرشب

 )١( ةيانبلا .دجسملا لهأ :انه دارملاو «ةليبقلا :ةريشعلا 95/1١5.

 يفو « طيحملا سوماقلا رظني .بصقلا نم ريصحلا يأ :يراب وأ ايروب :عمج (۲)

 .يراوب :ءايلا ديدشتب :خسُت



 ا
 10 قيرطلا يف لجرلا هثراحي ام

 ئ 2 1 ئإ رع كرا ف

 .ةالصلا يف ناك نإ نمضي مل : لجر هب بطعف «مهنم لجر هبف سلج نإو

 « هللا همحر ةفينح ىبأ دنع اذهو «نمض : ةالصلا ريغ ىف ناك نإو
 ر اک

 . لاح لك ىلع نمضي ال : الاقو

 ةداهشلاب درفت اذإ امك «قيرطلا ًاطخأ اذإ ةمارغلا ىفاني ال ةبرقلا دصقو

 .هلهأ نم ناذثتسالا :هيف نحن اميف قيرطلاو ءانزلا ىلع
 نإ نمضي مل :لجر "هب بِطعف "اھم ص هيف سْلَج نإو) :لاق

 .ةالصلا يف "ناك

 هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو «َنِيَض :ةالصلا ريغ يف ناك نإو

 .(لاح لك ئلع نمضي ال :الاقو
 يف هيف مان وأ ءةالصلل وأ «ميلعتلل وأ «نآرقلا ةءارقل ًاسلاج ناك ولو

 :ثيدحل هيف َدَعَق وأ ارام هيف رم وأ «ةالصلا ريغ يف مان وأ ءةالصلا ءانثأ

 ١ .فالتخالا اذه ىلع وهف

 .فالتخالا اذه ىلع :ليق دقف :فكتعملا امأو

 .قافتالاب نمضي ال :لیقو

 ةالصلا اذ هئكمي الو ءركذلاو ةالصلل ينب امنإ دجسملا نأ :امهل

 .ةالصلا تارورض نم هنأل ؛ًاحابم هيف رمولجلا ناكف ءاهراظتناب الإ ةعامجلاب

 .دجسملا لهأ نم يأ )١(

 .سلاجلاب يأ (۲)

 .دجسملا يف سلاجلا يأ (۳)



 e ع و
 قيرطلا يف لجرلا هثدحي ام ۳1١

 نمضي الف ثيدحلاب ؛ًامكح ةالصلا ىف :ةالصلل َرظتنملا نال وأ

 .ةالصلا ىف ناك اذإ امك

 04 الف وج ل ءايشألا هذهو «ةالصلل ىب امنإ دجسملا نأ :هلو

 سولجلاو ءقّلطم ًاحابم :"'”لصألل سولجلا انلعجف «توافتلا راهظإ نم
 .ةمالسلا طرق ادق اتام: هب وكلي امل

 طرشب يقم وهو «هيلإ ًابودنم وأ ءأحابم لعفلا نوكي نأ َوْرَغ الو
 ىشملاو «قيرطلا ىف ىشملاو «ديصلا ىلإ وأ ءرفاكلا ىلإ ىمرلاك «ةمالسلا

 .هريغ ىلع بقنا اذإ هيف مونلاو «هريغ ءىِطَو اذإ دجسملا يف
 ع 42 و 0

 :ناسنإ هب (47 اًةعتف «ةالصلل هيف ةريشعلا ريغ نم لجر سلج نإو

 نإ ةعامجلاب ةالصلا ُرْمأو «ةالصلل ينب دجسملا نأل ؛نمضي ال نأ يغبني
 2 ٠ 8 ر

 هيف يلصي نأ نيملسملا نم ٍراحاو لكلف :دجسملا لهأ ئلإ ًاضوفم ناك

RR يا 

 هالصُم يف ناک ام ةالص يف دبعلا لازي ال» :ملسو هيلع هللا ئلص هلوق يأ (۱)
 .(159) هحيحص يف ملسم هجرخأ ««ةالصلا رظتني

 نبا الو 2785/5 ةيارلا بصن يف هجيرختل ضرعتي مل يعليزلا نأ ىلإ انه هبنأو

 ۰۹۸/۱٩ ۹۹٩. ةيانبلا ىف ىنيعلا الو «7587/57 ةياردلا ىف رجح

 .ةالصلل :خسُت يفو )۲(

 .ةالصلا وهو ءلصألاب يأ (۳)

 .هب قلعو بشن يأ .قّلعت :خسُن يفو (5)



 ضني لصف

 لصف

 لئاملا طئاحلا يف

 .هضقَنب هبحاص َبِلوُطَف «نيملسملا قيرط ىلإ طئاحلا لام اذإو

 َنوَض : طقس تح هرقل ىلع كلذ رقي ةدم يف هْضْقنَي ملف هيلع دهشأو
 .لام وأ « سفن نم هب فلت ام

 .نمْضَي ال نأ : سايقلاو

 لصف

 لئاملا طئاحلا يف

 همت اک ينطق والا ی ارلإ ا

 نوَ : طقس ىتح هيغقت ىلع كلذ رولي دم يف هضَقَي ملف «هيلع دهشأو
 .لام وأ «سفن نم هب فِ ام

 طش ةرشابم الو «ةرشابم هنم علص ال هنأل ؛(نَمضي ال نأ :سايقلاو

 سيل ءاوهلا لْغَشو نالّيملاو ءهِكْلِم يف ناك ءانبلا لصأ نأل ؛هيف دعتم وه
 .داهشإلا لبق امك راصف ءهِلْعِف نم

 ماوه  لعش دقف :قيرطلا لإ لام امل ظئاسلا نأ :ناسحتشمالا هجو وم م

 .لغتشا :خسُت يفو )١(



 لئاملا طئاحلا يف ۳۱۸

 ٠ ه و واو .٠ ه٠. هواه هع و هه. هاه واه ده واه ده وه و ها هه واو واه واه هاى و هو Go ® 4 هله

 .ًايدعتم راص :عنتما اذإف ت

 نع عانتمالاب ًايدعتم ٌريصي :هرجِح يف ناسنإ بوث َمَقَو ول ام ةلزنمب
 .اذه اذك «هدي يف كله اذإ نمضي ئتح «هب بلوط اذإ ميلستلا

 .بلطلا لبق بوثلا كاله ةلزنمب هنأل :داهشإلا لبق ام فالخب

 ا عطقنيف «غيرفتلا نع ا :نامضلا ا

 «(“"بجاولا نم :ماعلا ررضلا عقدو «هب نوررضتيف <« .مهسفنأ ىلع ارلخ

 لّمحتُي صاخ ررض نم مكو «ررضلا اذه عفدل نيعتيف :طئاحلاب قلعت هلو

 .هنم ماعلا عفدل

 يف هنأل ؛ةلقاعلا اهّلّمحتتو «ةيدلا بجت :سوفنلا نم هب َفِلَت اميف مث

 ال يك ؛ئلوألا قيرطلاب ُفيفختلا هيف قحتسيف ءأطخلا نود ةيانج هنوك

 .هب ففاحجإلاو «هلاصئتسا ىلإ يدؤي

 يف اهئامض بجي :ضورعلاو باودلاك «لاومألا نم هب َفِلَ امو
 ١ .لاملا لقعت ال لقاوعلا نأل ؛ هلام

 َرَكَذ امنإو ءداهشإلا نود «هنم ٍضَنلا ْبَلَطو «هيلإ مالقتلا :طرشلاو
 .طايتحالا باب نم ناكف «هراكنإ دنع هتابثإ نم ُرِمآلا نكمتيل ؛داهشإلا

 .بجاوملا :خسُن يفو )١(



 ۳۱۹ لئاملا طئاحلا يف

 نم هطوقسب فلت ام نمضي : اولاق : ءادتبالا يف ًالئام طئاحلا ئنب ولو

 . واهشإ ريغ

 . ملقتلا ىلع نْيتآرماو لجر وأ «نْيَلجر ةداهش لبقُتو

 . يمذ وأ ملسم هضْتب هبلاطي نأ يوتسيو

 اذه ىلإ تمّدقت دق ىنأ اودهشإ :لجرلا لوقي نأ :داهشإلا ةروصو
 .اذه هطئاح مله يف لجرلا

 .يدعتلا مادعنال ؛طئاحلا يهي نأ لبق ٌداهشإلا حصي الو

 هطوقسب فلل ام نمضي :اولاق :ءادتبالا يف ًالئام طئاحلا ئنب ولو) :لاق

 .حاتجلا عارشإ يف امك «ءادتبا دعت :الئام ءانبلا نأل ؛ (داهشإ ريغ نم
 نأل ؛(مدقتلا ىلع نيتأرماو لجر وأ "٠ نيلجر ةداهش لبقتو) :لاق : ك2 . ا 5

 .لتقلا ىلع ةداهشب تسيل هذه

 ناكمإ نم دب ال هنأل ؛اهيف هيضقُن ىلع رقي ٍةدم يف َكْرَّتلا ””طّرَشو
 .ًايناج هرب ريصيل ؛ ضنا

 مهلك سانلا نأل ؛(يمذ وأ ٌملسم هضقتب هبلاطي نأ يوتسيو) :لاق
 4 ۶ عش سما فب 2
 وأ ناك الجر «مهنم دحاو لك نم هيلإ مدقتلا حصيف ءرورملا يف ءاكرش

 .ابتاكم وأ ناك اًرح «ةأرما

 .يهي :لدب : ليمي : خس يفو «ليمي نأ يأ (۱)

 .ةيطخلا خسنلا نود «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :نيلجر :هلوق (5)

 .طرشو : خسُت يف تطبضو ٠٠١ 5/17 ةيانبلا .يرودقلا ٌمامإلا يأ (۳)



 لئاملا طئاحلا ىف ۳۲۰

 . ةصاخ رادلا كلام ىلإ ةبلاطملاف : لجر راد ئلإ لام نإو

 .هوبلاطي نأ مهل : ناک اهيف ناك نإو
 كلذف : اهونكاس كلذ َلَعَف وأ ءاهنم هأربأ وأ ءرادلا بحاص لجأ ولو

 . طئاحلاب َفِلَت اميف هيلع نامض الو ٌزئاج

 . هنامض نم ءىرَب : يرتشملا اهَضَبَقو هيلع َدهشأأ ام دعب َرادلا عاب ولو

 درفتيف ‹ غيرفتلاب اظ هنأل ؛ ؛ هريغو ناطلسلا دنع هيلإ مّدقتتلا م حصیو

 :هب وح باش لك

 نأل ؛(ةصاخ رادلا كلام ئلإ ةبلاطملاف :لجر راد ىلإ لام نإو) :لاق

 .صوصخلا ىلع هل ًقحلا

 ةلازإب ةبلاطملا مهل ّنأل ؛(هوبلاطي نأ مهل :ناَكّْس اهيف ناك نإو) :لاق

 .اهءاوه لّعَش ام ةلازإب اذكف ءّرادلا َلَكَش ام

 :اهونكاس كلذ لَّعَف وأ ءاهنم هأربأ وأ ءرادلا بحاص هّلَجأ ولو) :لاق

 .مهل قحلا نأل ؛(طئاحلاب فلك اميف "هيلع نامض الو ءٌرئاج كلذف

 ؛هيلع دهشأ نم وأ ءىضاقلا هلّجأف «قيرطلا ىلإ لام اذإ ام فالخب

 .مهقح لاطبإ امهيلإ سيلو «سانلا ةعامجل قَحلا نأل ؛حصي ال ثيح

 نم ةىرَب :يرتشملا اهَضَبَقو «هيلع دهشأ ام دعب َرادلا عاب ولو) :لاق
 لاب او «هنكمت عم مدهلا كرك: :ةيانجلا نأل ؛ (هنامض

 .طئاحلا بحاص ىلع يأ )١(



 ۴۲۱ لئاملا طئاحلا يف

 يرتشملا ىلع نامض الو

 .ٌنماض وهف : هئارش دعب هيلع دهشأ ولو

 «عيبلاب خسفني ملو «عضولاب ًايناج ناك هنأل ؛ ؛ حاتجلا عارشإ فالخب

 .انركذ ام ٰیلع ءأربي الف

 .هئارش دعب هيلع دهشي مل هنأل ؛(يرتشملا ئلع نامض الو)

 عم غيرفتلا هكرتل ؛(ٌنماض وهف :هئارش دعب هيلع َدهشأ ولو) :لاق
 هب تلر ام اک

 ءطئاحلا ٍضقَن نم نمت نم لك لإ مدقتتلا حصي هنأ :لصألاو

 «نهترملاك «هيلإ مدقتلا حصي ال :هنم ك ل نمو الا غيرفتو

 .رادلا نكاسو «عدوملاو ءرجأتسملاو

 ىلإو «كاكقلا ةطساوب كلذ ىلع هترذقل ؛نهارلا ىلإ مّدقتلا حصيو
 .ةيالولا مايقل ؛يبصلا طئاح يف هّمأ وأ «ميتيلا يبأ ئلإو «يصولا

 “"تادايزلا» يف مالا َركذو

 هلعفك ءالؤه َلْعِف نأل ؛ ميتيلا لام يف نامضلاو

 .هل ةيالولا نأل ؛بئاكملا ئلإو

 .هل ٍضْقَلا ةيالو نال ؛نكي مل وأ ٌنيد هيلع ناك ءاوس ءرجاتلا رلبعلا ئلإو

 ."دبعلا قع يف وهف :ًالام ناك نإ طوقسلاب فلاتلا مث

 )١( ةيانبلا رظنيو .هللا همحر دمحم مامإلل يأ ١١5/1١5.

 ) )۲ةيانبلا .هتراجت نويد يف عابي امك هيف دبعلا عابي يأ ١١/٠١۷ .



 لئاملا طئاحلا يف 3

 ليتقلاب رثعتف ؛هّلَعَف «داهشإلا دعب ناسنإ ىلع لئاملا طئاحلا طقس ولو
 هئوَض : ضْقْنلاببِطَع نإو .هثمضي ال : بِطَعف «هريغ

 . ضْفنلا ىلع داهشإ : لئاملا طئاحلا ىلع ُداهشإلاو

 : هكلم يهو «هطوقسب تَطَقَسف «طئاحلا ىلع تناك ٍةَرَجب بِطَع ولو

 .هنمضب ال : هريغ َكّْلِم ناک نإو هئِمض

 ىلع هجو نم داهشإلا نأل ؛اىلوملا ةلقاع ىلع وهف :ًاسفت ناك نإو

 .ئلوملاب سْفَنلا نامضو «دبعلاب قيلأ لاملا نامضو ؛ئلوملا

 ضقت نم نمت ال ناك نإو هبيصن يف ةثرولا ردحأ ئلإ ٌمدقتلا حصيو

 ىلإ ةعفارملا وهو «هقيرطب هبيصن حالصإ نم هنکمتل ؛هدحو طئاحلا

 .يضاقلا

 َرَبعتف «هّلَقف «داهشإلا دعب ناسنإ ىلع لئاملا طئاحلا طقس ولو) :لاق

 .هيلإ ال ءءايلوألا ىلإ هنع غيرفتلا نأل ؛(هئمضي ال :بطعف «هريغ ليتقلاب

 .هكلم ضا ذإ «هيلإ غيرفتلا نأل ؛(هتيض :ضّقشلاب بِطَع نإو) :لاق

 نأل ؛(ضْفّنلا ىلع ٌداهشإ :لئاملا طئاحلا ىلع ُداهشإلاو) :لاق
 .لغّشلا عانتما دوصقملا

 يهو «هطوقسب تّطقسف «طئاحلا ىلع تناك ٍةَرَجِب بِطَع ولو) :لاق

 هيلإ غيرفتلا نأل ؛(هّئوَض :هكلم
 .اهكلام ىلإ غيرفتلا نأل ؛(هتمضي ال :هريغ كلِ ناك نإو)



 ۲۳ لئاملا طئاحلا يف

 وك

 : ًاناسنإ لتقف .مهدحأ ىلع دهشأ : لاجر ةسمخ نيب طئاحلا ناك اذإو
 5 مس ورب سا سو

 . ا

 ءًاطئاح نب وأ ارب اهيف مهدحأ رفح رق ٍقثالث نيب راد تناك نإو

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو «هتلقاع ىلع ةيدلا ان هيلعف : ناتا هب تظفف

 .نّيلصفلا يف «هتلقاع ىلع ةيدلا ُفصن هيلع : الاقو

 لتقف «مهدحأ ىلع دهشأ :لاجر ةسمخ نيب طئاحلا ناك اذإو) :لاق
 افاخ لع كلذ کز «(ةيدلا سمح َنِمَض : :ًاناسنإ

 رفحلاو «(ارثب اهيف مهددحأ رفح ِرقَت ةثالث نيب راد تناك نإو) :لاق

 هاف ناسنإ كو نلت «ًاطئاح اوني وأ) «نيرخآلا نيكيرشلا اضر ريغب ناك

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو :هتلقاع ىلع 2"”ةيدلا امل

 .(نْيلصفلا يف «هتلقاع ىلع ةيدلا ٌفصن هيلع :الاقو

 هش مل نم بيصنبو بتم :هيلع دهشأ نم بيصنب فلتلا نأ :امهل
 ءرلسألا رقع يف رم امك ءنّيَقصن مسقناف «نّيمسق اناكف ءٌرَدَه :هيلع

 .لجرلا حرجو «ةيحلا شهتو

 قمعلاو ءُرّدقملا لقثلا "يهو «ةدحاو ِةّلِعب لَّصَح توملا نأ :هلو

 ةيدلا ثلث مزلي الو «ةيدلا يثلث نمضيف «هّيكيرش بيصن يئلث يف ًاملاظ هنوكل )١(
 .5094/17 ةيادهلا ناشطعل ةياقسلا .هيف ٌدعتم ريغ هنوكل ؛ هبيصن نم

 بجاولا نأ عم «ريكذتلاب ءوهو :ةعوبطملاو ةطوطخملا ةيادهلا خست يف ءاج (1)

 .(قالوب ط) 85/0 نيدباع نبا ةيشاح يف ثينأتلاب ءاج امكو «هّتبثأ امك «ثينأتلا



 لئاملا طئاحلا يف ٤

GO OO GROG ORNS ORG SHO OD O ®»969 هه. و. و و واو ا. او اه او او ىو هو اواو هاو اه واه هد . 

 ءزج لك ٌربتعُي ئتح «ليلقلا وهو ِِدَلِعب سيل كلذ لصأ نأل ؛”ردقّملا

 رذدقب اهبابرأ ىلع ْمَسقُت مث «ةدحاولا ةّلعلا ىلإ فاضي :كلذك ناك اذإو

 .كلملا

 وأ تَرْعص ءاهسفنب فلتلل َةَلِع ةحارج لك نإف «تاحارجلا فالخب
 مدعل ؛لكلا ىلإ فيضأ :ةمحازملا دنع نأ الإ «فرُع ام ىلع تربك

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «ةّيولؤألا

 دم 9F 9 دع د



 باب
 اهيلع ةيانجلاو «ةميهبلا ةيانج

 وأ اهلجر وأ اهديب هثباصأ امو «ةبادلا تآطوأ امل ماض بكارلا

 . تمدص اذإ اذكو .ْتَطَبَخ وأ تَمَّدَك وأ ءاهسأر

 .اهبذ وأ ءاهلجرب تحف ام نمضي الو

 باب

 كلذب لصتي امو ءاهيلع ةيانجلاو «ةميهبلا ةيانج

 نأ اهب هئئاضأ امو < ةادلا تاطوأ امل ماض نكارلا) لاف

 .تمدص اذإ اذكو تطبخ وأ ""”تّمّدك وأ ءاهيمأر وأ اهلِجر

 .(اهبنذ وأ ءاهلجرب "تحقن ام نمضي الو

 7 7 هى
 ؛ةمالسلا طرشب يقم «حابم نيملسملا قيرط يف رورملا نأ :لصألاو

 .لام وأ سفن نم )١(

 .ةيلدبلا ىلع :تباصأ ام :هلوق نوكيو «واو نودب :خسُن يفو (۲)

 .نانسألا مدقمب ضعلا :مدكلا (۳)

 :ةيلاب برشلا ظشلا ( ©

 .رفاحلا دحب برضلا :حفنلا (5)



 كلذب لصتي امو ءاهيلع ةيانجلاو «ةميهبلا ةيانج ۳۲٢

 .ًاضيأ َةَحْفّنلا ّنِمَض : قيرطلا ىف اهَفَقوأ نإف
 ۶ 2ه ص 2 - 0 8 7

 EY ءارابغ تراثأ وأ «ةاون وأ ةاصح اهلجرب وأ اهديب تَياصأ نإو

 اکرتشم هنوكل ؛وجو نم هريغ ق يفو وجو نم هَقَح يف فرصت هنأل
 .نييناجلا نم ”رظنلا لولتعيل ؛انرَكَد امب ًادّيقم ةحابإلاب انلقف «سانلا لك نيب

 اهب دّيقتي الو «هنع ٌزارتحالا ْنكمُي "اميف ةمالسلا طرشب ُدّيقتي امنإ مث

 وهو هباب دسو «فرصتلا نم عنملا نم هيف امل ؛هنع ٌررحتلا ْنِكِمُي ال اميف

 تارورض نم سيل هنإف «ٌنكمم هيهاضي امو «ءاطيإلا نع ٌزارتحالاو
 ةا طرشب هاندّيقف «رييستلا

 ىلع "ريسلا عم هنع ٌزارتحالا ِهْنِكِمُي سيل بّئّذلاو لجرلاب ةحفتلاو
 .هب دّيقتي ملف «ةبادلا

 قرحتلا ِهّْنِكمُي هنأل ؛(ًاضيأ ةَحْمّتلا نهض :قيرطلا يف اهفقوأ نإف) :لاق

 «فاقيإلا يف ًايدعتم راصف ِةَحْفَنلا نع ٌررحتلا هْنِكِمُي مل نإو فاقيإلا نع
 ."”فاقيإلل ال «كولسلل قيرطلا نأل ؛هُنمْضَيِف «هب قيرطلا لْعَّشو

 ءارابغ ترانا وأ اا ا اهل رب وأ اهديب تَباصأ نإو) :لاق

 .فارصت :خسُت يفو )١(

 .امع :ةيطخلا خلا يفو «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف :اميف :اذكه (؟)

 .رييستلا :خسُن يفو (۳)

 .ه١4/0 ةخسن يف تبثم :فاقيإلل ال «ءكولسلل قيرطلا نأل :هلوق (5)



 ۷ كلذب لصتي امو ءاهيلع ةيانجلاو «ةميهبلا ةيانج

 ناك نإو ءْنمضَي مل : هّبوث دسفأ وأ ءناسنإ َنْيَع ًاقفف ءاريغص ًارجَح وأ
 یف : اريك ارح

 مل : ناسنإ هب بِطعف ءٌريست يهو «قيرطلا يف ْتَلاب وأ «تثار نإف

 .كلذل اهفقوأ اذإ اذكو نمضي

 .َنِمَض : اهِلوَب وأ اهِثرَرب ناسنإ بِطَعَف «كلذ ريغل اهّقَقوأ نإو
 .اهلجر وأ ءاهديب تباصأ امل نياض قئاسلاو

 ناك نإو ءْنَمضَي مل :هّبوث دسفأ وأ ءناسنإ َنْيَع اقف ءأريغص ًارَجَح وأ
 ريس ذإ «هنع ٌررحتلا نكمي ال :لوألا هجولا يف هنأل ؛(نِمَض :ًاريبك ًارَجَح

 داع را نع كمني هنأل 00 :يناثلا يفو «هنع ْىَرْعَي ال باودلا

 .بكارلا يفينعتب كلذ امنإو

 ف ال لا أل ك لاک اوو اف فلا

 :ناسنإ هب بِطَعف ءٌريست يهو «قيرطلا يف تّلاب وأ «تّئار نإف) :لاق

 .هنع زارتحالا هنكمي الف ءرّيَسلا تارورض نم هنأل ؛(نمضي مل

 الإ كلذ لعفي ال ام باودلا نِم نأل ؛(كلذل اهَمَقوأ اذإ اذكو) :لاق

 .فاقيإلاب
 ؛( يم :اهلوي وأ اهو رب ناستإ بطعف :: كلذ ريل اهمقوأ نإو) :لآق

 .رّيسلا تارورض نم سيل هنأل ؛فاقيإلا اذه يف دعم هنأل

 .هب حلي الف «هنم مودأ هنأ امل ؛رْيَسلا نم ٍةَراملاب ًاررض ٌرثكأ وه مث
 .اهلجر وأ ءاهديب تباصأ اَمِل ماض قئاسلاو) :لاق

 ص



 كلذب لصتي امو ءاهيلع ةيانجلاو «ةميهبلا ةيانج ۳۲۸

 .اهلِجر نود ءاهديب تباصأ امل ٌنِماض ٌدئاقلاو

 .(اهلجر نود ءاهديب تّباصأ اَمِل نماض دئاقلاو

 تلا اجلا نم دالا

 لام هيلإو ««هرصتخم» يف يرودقلا هَرَكَذ اذكه :هنع هللا يضر لاق

 .هللا مهمحر "”خياشملا ضعب

 بئاغو «هنع ٌنارتحالا هُنِكمّيف «قئاسلا نّيَع ئأرَمب ةحفتلا نأ :ههجوو

 ع لا هنكمي الف ءدئاقلا رصب نع

 نإو ًاضيأ ةحفّتلا نمضي ال قئاسلا نإ :هللا مهمحر "خياشملا ٌرثكأ لاقو

 ا انور مر راع ودق اا زقاق
 .اهماجلب اهَحّبك هناكمإل ؛ مالكلا فالخب

 .حصألا وهو سلا ٌرثكأ قطنت اذهبو

 ٌفاضم اهّلعِف نأل ؛ مهلك ةحْفتلا نونمضي :هللا همحر «"”يعفاشلا لاقو

 .مهيلإ

 هارد انت ةيلع لاو

 .دئاقلاو قئاسلا ةلأسم يف يأ )١(

 .قارعلا خياشم ضعب يأ (1)

 .رهنلا ءارو ام خياشم يأ (۳)

 .يرودقلا رصتخم خس يأ ()

 ٤١١/١۳. ريبكلا يواحلا )٥(



 4 كلذب لصتي امو ءاهيلع ةيانجلاو «ةميهبلا ةيانج

 قئاسلا هيض :بكارلا هّئوض ءيش لكو : «ريغصلا عماجلا» يفو ٠  2ساو 002

 دئاقلاو .

 .اهلجرب وأ اهديب ةبادلا هئأطوأ اميف ةراقكلا بكارلا ىلع نأ الإ

 .ءاطيإلا ءارو اميف بكارلا ىلع الو ءامهيلع ةرافك الو

 .لجّرلاب ةحْفّتلا :هانعم «رابج :لجرلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوقو

 ةفيوخت اذهو «هركملا يف امك «لتقلا بفيوختب :"”لعفلا لاقتناو

 .برضلاب

 قئاسلا هّنوَض :بكارلا هتمَّض ءيش لكو :«””ريغصلا عماجلا» يفو)

 ىلإ ةبادلا بيرقت وهو «فلتلا طْرَش امهترشابمب ناّببسم امهنأل ؛(دئاقلاو

 .بكارلاك «هنع ٌنارتحالا نكمي اميف ةمالسلا طرشب ديقتيف «ةيانجلا ناكم

 .اهلجرب وأ اهديب ةبادلا هئأطوأ اميف ةرافكلا بكارلا ىلع نأ الإ) :لاق

 نأل ؛(ءاطيإلا ءارو اميف بكارلا ىلع الو «“امهيلع ةرافك الو

 يئاسنلا ننس 717759(2) ةبيش يبأ نبا فنصم )٤٥۹۲(« دواد يبأ ننس )١(

 رظنيو ءالسرم راثآلا يف نسحلا نب دمحم هاورو «مالك هيفو )٥۷١١(« ئربكلا

 :م 2.١599 :خ) نيحيحصلا يف هلصأو ٠۲٤/٤ رابخإلاو فيرعتلا ۲۸۳/۲ ةياردلا

 .رده يأ :راّبج ئنعمو ««راَبج ءامجعلا» : ظفلب ٠

 .هللا همحر يعفاشلا لوق نع باوج اذه (۲)

 .7617 ص (۳)

 .دئاقلاو قتاسلا يأ (5)



 كلذب لصتي امو ءاهيلع ةيانجلاو «ةميهبلا ةيانج ۳۰

 . ةبادلا تأطوأ ام قئاسلا نمضي ال : ليق : ئاسو بكار ناك ولو

 .امهيلع نامضلا : ليقو
 رخآلا ةيد امهنم ٍدحاو لك ةلقاع ئلعف : اتامف «ناسراف مدطصا اذإو

 ةبادلا ريس "”نأل ؛هل عَ ةبادلا لقثو ءهِلَقِثب فلتلا نأل ؛هيف ٌريثابم بكارلا

 ىلإ امهنم لصتي ال هنأل ؛"'نابّيسم امهو «هل ةلآ يهو ءهيلإ ٌفاضم
 لش لخملا

 .بيبستلا مكح ال «ةرشابملا مكح ةرافكلاو «ءاطيإلا ريغ يف ُبكارلا اذكو

 نود ءةيصولاو «شاريملا نامرِح بكارلا ّقَح يف ءاطيولاب قّلعتي اذكو
 .ةرشابملاب صتخي هنأل ؛ددئاقلاو قئاسلا

 تأطوأ ام قئاسلا نمضي ال :ليق :قئاسو بكار ناك ولو) :لاق

 اه هلع يسم ةوئاسلاو ارقد املا ةف شام بارلا نال + ةاذلا
 .ئلوأ رشابملا ىلإ ةفاضإلاو «هانركذ

 .نامضلا ببس كلذ لك نأل ؛(امهيلع نامضلا :ليقو)

 يد امهنم رلحاو لك ةلقاع ئلعف :اتامف «ناسراف مدطصا اذإو) :لاق

 .(رخآلا

 .نإف :خسُن يفو )١(

 .دئاقلاو قئاسلا يأ (۲)

 نع «ةيادهلا ىلع هتيشاح يف يدعس ةمالعلا هلقن امك «حيحصلا وهو (9)

 ١6١/5. قئاقحلا نييبت يف يعليزلا



 ۳۳۱ كلذب لصتي امو ءاهيلع ةيانجلاو «ةميهبلا ةيانج

 و و و واو و اه و وأو و. واو. واو واو ها هواه ده هو هه هوو هه هاهو واو ا.ه ولو هو ىو و هو واوا هاه

 امهنم ردحاو لك ٍةلقاع ئلع بجي :هللا امهمحر "”يعفاشلاو رفز لاقو

 لك رع ع ا ياه رع كلذ ور ؛رخآلا ةيد فصن

 ا ةيد فصن رلحاو

 ملا :هتمدصب هنأل ؛هبحاص لعفو هيب تام امهنم دينا لك ألو

 .هفصن ربتعیو «هفصن ردهیف «هبحاصو هّسفن

 هبحاصو هسفن نهنم دعئار لك ا ءًادمع مادطصالا ناك اذإ امك

 لك ىلع بجي :امهيلع راهناف ءًارئب قيرطلا ةعراق ىلع رفح وأ «ةحارج
 .اذه اذكف «فصنلا امهنم ٍدحاو

 «حابم هسفن يف هل نال اص لعق ىلإ إ فاضم توملا نأ :انلو

 «نامضلا ىح يف ةفاضإلل 15 حص الف «قيرطلا يف يشملا وهو

 لعِفو + دك نم یش راھ ال :اهيف عقوو ءرثبلاب ملعُي مل اذإ يشاملاك

 مئانلاك «نامضلل ٌببس هريغ يف حابملا لعفلا نكل ءًاحابم ناك نإو هبحاص

 .هريغ ىلع بلقنا اذإ

 لك امهنم ردحاو لك ْئلع بجوأ هنأ هنع هللا يضر يلع نع يورو

 .انركذ امب انحج رف «هاتياور تضراعتف « "”ةيدلا

 )١( بذهملا 7//ا7١.

 ) )۲ةياردلا ىف لاق ءه١94 ةخسن ىف تبثم :رثألا صن نم هّتبثأ ام ۲۸۲/۲:
 .اذكه هدجأ مل

 )١8775(. قازرلا دبع فنصم (۳)



rrكلذب لصتي امو ءاهيلع ةيانجلاو «ةميهبلا ةيانج  

 enm GOGO هاه هه هه

 .قرفلا حضوف «ناروظحم نالعفلا :لئاسملا نم “رك اميفو

 .أطخلاو دمعلا يف نّيرح اناك اذإ انركذ يذلا اذه

 ًاعفد هتبقرب تقّلعت ةيانجلا نأل ؛اطخلا يف ٌمدلا ُرَدِهُي :نّيدبع اناك ولو

 .ةرورض ٌرولهف «ئلوملا ٍلْعِف ريغ نم وفلَح ىلإ ال تّناف دقو «ءادفو

 ملو «ئنج ام دعب كله امهنم ٍدحاو لك نأل ؛دمعلا يف کو

 .ًالدب ْفِلْخُي
 ةلقاع ىلع بجت : :أطخلا يفف :ادبع واخ امهدحأ ناك ولو

 ديلا: لدي: هنأل حلا لوتقملا رو اهلج اف دلا اف ا ٌرحلا

 .ةميقلا ىلع داز اميف ةيدلا يف لوتقملا ٌرحلا ىح لطبيو

 ىلع ةميقلا ب و ربح امحمو ةفينح يبأ لصأ ئلع نال

 رو هدحأیف ءرذقلا اذهب ًالدب فّلخأ دقف يمدآلا أ نامض هنأل ؛ةلقاعلا

 صاب ا رجب «لوتقملا رحلا

 َنومضملا ًنأل ؛ردبعلا ةميق ُفصن ٌرحلا ةلقاع ىلع بجي :دمعلا يفو
 .لوتقملا كر هذخأي ردقلا اذهو ء«دمعلا يف فصنلا وه

 َردَق الإ «هتومب طقسي :ٌرحلا ٍةيد فصن وهو «هتبقر يف ٍدبعلا ىلع امو
 لا تت رهو :لدبلا نم فلخأ ام

 .777/6 ةيافكلا .أطخلا ةلزنمب انه وهف «دمعلا يف مكحلا اذكو يأ ()



 دا كلذب لصتي امو ءاهيلع ةيانجلاو «ةميهبلا ةيانج

 . َنِمَض : هلتقف «لجر ىلع جرّسلا َمَقَوف «ةباد قاس نمو

 َنِمَض : ًاناسنإ ٌريعب ءىطو نإف ءأطوأ اَمِل ياض وهف :ًاراطق داق نّمو
 . ةلقاعلا ىلع ىهو «ةيدلا دئاقلا هب

 .(َنِوَض :هّلتقف «لجر ىلع جْرّسسلا مَكَوف «ةباد "قاس نّمو) :لاق

 .هوحنو ماجللاک «هئاودأ ٌرئاس :اذه ٰیلع اذكو

 ريصقتب :عوقولا نأل ؛بيبستلا اذه يف دعتم هنأل ؛اهيلع لمحي ام اذكو

 .هيف ماكحإلا وأ ءّدشلا كرت وهو «هنم

 .ةداعلا ىف شي ال هنأل :ءادّرلا فالخب

 نود «هقتاع ىلع لومحملا ىف امك «ءايشألا هذه ظفحل ٌدصاق هنألو

 .ةمالسلا طرشب ديقيف «لبق نم رم ام ىلع «سابللا

 ا ءىطو نإف ""طوأ امِل نِماَض وهف : ا راطق داق نمو) : لاق

 .(“ةلقاعلا ىلع ىهو «ةيدلا دئاقلا هب َنِمَض :ًاناسنإ

 ٌمامأ لجرلا نوكي ناف :ُْوَقلا امأو «ةبادلا فلخ لجرلا نوكي نأ :قْؤّسسلا )١(
 .اهدايقب ًاذخآ ةبادلا

 .دحاو قست ىلع لبإلا نم ٌراطق يأ (؟)

 .دئاقلا ةلقاع يأ (5)



 كلذب لصتي امو ءاهيلع ةيانجلاو «ةميهبلا ةيانج ٤

 .امهيلع نامضلاف : ئاس هعم ناك نإو

 طوبرملا ءىطوف مّلعَي ال دئاقلاو ءِراطِقلا ىلإ ًاريعب َلُجَر طبر نإو
 .ةيدلا دئاقلا ةلقاع ىلعف : هّلَكَقف «ًاناسنإ

 راص دقو :«كلذ هنكمأ دقو «قئاسلاك ءراطقلا ظفح هيلع :دئاقلا ّنأل

 نأ الإ هالا جس يدعتلا تضرب فار ديف كفا يدعم
 .هلام يف :لاملا نامضو «هيف ةلقاعلا ىلع :سفنلا نامض

 ٌدئاق :دحاولا ئاق نأل ؛(امهيلع نامضلاف :قئاس هعم ناك نإو) :لاق
 نم بناج يف قئاسلا ناك اذإ اذهو «"ةمزألا لاصتال ؛هقئاس اذكو «لكلل
 ١ .لبإلا

 وه “امب ْبِطَع ام نمضي :دحاو مام ذخأو ءاهّطّسوت ناك اذإ امأ

 َفْلَخ ام ذوقي ال دئاقلا نأل ؛هيدي نيب "امب فلت ام نانمضيو

 .همادق نوكي ام قوسي قئاسلاو ءماَمّرلا ماصفنال ؛قئاسلا

 ءىطوف ُمّلعَي ال ُدئاقلاو ءراّطِقلا ىلإ ًاريعب َلُجَر طبر نإو) :لاق
 راطقلا ةنايص هّنِكمُي هنأل ؛(ةيدلا دئاقلا ةلقاع ئلعف :هّلَئَف «ًاناسنإ طوبرملا

 .ًايدعتم راص :ةنايصلا كرت اذإف «هريغ ٍطْبَر نع

 .ريعبلا هب داقي يذلا لّبحلا نم دوقملا وهو «مامز :عمج (۱)

 .امم :خسُت يفو )۲(

 .اهتقباسك : تلق .امم : خست يفو )۳(
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 . طبارلا ةلقاع ىلع اهب نوعجري مث

 . هئمضي : اهروق ىف تباصأف «ًاقئاس اهل ناكو «ةميهب لسرأ نمو

 .أطخلا لتقلا ىف امك «ةلقاعلا ىلع ةيدلا :بيبستلا ىفو

 هذه يف مهعقوأ يذلا وه هنأل ؛(طبارلا ةلقاع ىلع اهب نوعجري مث)

 .ةدهعلا

 يع 8 و و
 نأل ؛؟ببسم امهنم لکو «ءادتبالا ىف امهيلع نامضلا بجي ال امنإو

 نود ءوْوَقلاِب فلتلا لاصتال ؛ةرشابملا نم بيبستلا ةلزنمب :دوقلا نم طّبرلا
 .طئرلا

 .ةلالد دوقلاب رم هنأل ؛ٌريسي راطقلاو طبر اذإ اذه :اولاق
 و2 5 .

 ىلع نامضلا ٌرارق نوكيف «كلذ نم ظفحتلا هثكمي ال :هب ملعي مل اذإف

 .طبارلا

 هريغ َريعب داق هنأل ؛دئاقلا اهّئوّض :اهداق مث «ٌمايِق لبإلاو طبر اذإ امأ

 .هيلع هَقِحَل امب مجري الف «ةلالد الو ًاحيرص ال «هنذإ ريغب

 :"”هروف يف تباصأف ءاقئاس اهل ناكو «"”ةميهب لسرأ نَّمو) :لاق

 .قوسلا ةطساوب هيلإ لقتنا لعفلا نأل ؛(هئمضي

 نع ًالقن 2177/17 ةيانبلا .هفلخ نوكي نأ :ًاقئاس هنوكب دارأو «ًابلك يأ (۱)

 .ريغصلا عماجلا حرش يف ديهشلا ردصلا

 .هروف يف باصأف :خسُت يفو .كلهف «ًاناسنإ لاسرإلا روف يف تباصأ يأ )١(



 كلذب لصتي امو ءاهيلع ةيانجلاو «ةميهبلا ةيانج ۳۳٦

 . نمضي مل : اريط لسرأ ولو

 .نمضي مل : اقئاس هل نكي ملو ءابلك لسرأ ول اذكو

 .لَح : هلو «ديصلا خاف ءًاقئاس هل نكي ملو ءٍديِص ىلإ هلسرأ ولو

 مل) :””هرْؤَق يف باصأف «"هقاسو «(“اريط لسرأ ولو) :لاق

 ال َريطلا ندبو ءهقوس رثعاف «قوّسلا لمتحي ةميهبلا ندب نأ :قرفلاو
 .ةدحاو ٍةلزنمب :هّمدعو قولا ُدوجو راصف قولا لمحت

 .نمضي مل :ًاقئاس هل نكي ملو «ًابلك لسرأ ول اذكو) :لاق

 .(َلَح :هّلكقو ءديصلا َدَخأف ءًاقئاس هل نكي ملو ءرديص ىلإ هلسرأ ولو

 نع ةبئان ٌحلصت الو ءاهِلْعِف يف ةراتخم ةميهبلا نأ :قرفلا ةجوو

 ةجاحلا نأ الإ ءةقيقحلا وه اذه ءاهريغ ىلإ اهّلْعِف فاضي الف «ليسرملا
 الو «ٌعورشم دايطصالا نأل ؛ ليسرملا ىلإ فيضأف ءدايطصالا ا

 ةناودعلا وا رس ىف اا وسهل قرط

 ؛ًاطايتحا ؛هّلك اذه يف نامضلا بجوأ هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .سانلا لاومأل ةنايص

 .يزابلاك ءديصلا ىلإ ًارئاط لسرأ يأ )١(

 .ليمرملا يأ (؟)

 .كلهف ًاناسنإ وأ «ًاكولمم ًاديص لتقف «لاسرإلا روف لاحلا يف يأ ()

 .دايطصالا يأ )٤(



 ۷ كلذب لصتي امو ءاهيلع ةيانجلاو «ةميهبلا ةيانج

 ٠ ه6 .٠ .٠.06 هو ا. جاه OGG هواه هوه هاه وه «SOG ¢ وأو هو هو » هه هله

 قيرط يف ةباد لسرأ اذإ :«طوسبملا# يف َركَذو :' دنع هللا يضر لاق

 فاضت :اهريس لالا ٠اض لسرتلاف“ اهر ىف تاماق يللا

TT 
 "هل نكي مل اذإ الإ «لاسرإلا مكح عطقنا ةن وأ هيي تفطقتا ولو

 تراك ل عقر اذإ اذكو

 تذخأف «تراس مث «دايطصالا يف لاسرإلا - ْتْفَقَو اذإ ام يفالخب

 هيه وس كسل دال ؛ ليمرملا دوصقم ققحت وَقحُت ةفقولا كلت نأل ؛ديصلا

 .لاسرإلا مكح عطقنيف او «لسرملا دوصقم يفانت '*”ةفقولا هذهو

 ال :هروق يف ًالام وأ ءًاسفن باصأف ءرديص ىلإ هلسرأ اذإ ام فالخبو

 :قيرطلا َلَْش نأل ؛هّئمضي :قيرطلا يف لاسرإلا يفو «هلسرأ نم هّنمضي
 الإ بيبست الو «حابمف : دايطصالل لاسرإلا بأ هدم داوام لهل لع

 .يدعتلا بفصوب

 )١( يونكللا .ةيادهلا ناشطعل ةياقسلا .هللا همحر فّئصملا يأ 5١5/57.

 .تباصأ امف :خسُت يفو (۲)

 .قيرطلل يأ (۳)

 ذيتيحف :لحو وأ «ءام ةداجلا ىلع ناك ناب ؛ةرسيلاو ةنميلا قيرط ئوس يأ (4)
 .175/17 ةيانبلا .لاسرإلا مكح عطقني ال

 .ةبادلا ةفقو يأ (5)
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ْوَق ىلع ًاعرز تدّسفأف ءةميهب لسرأ ولو
 را ف : هر

 . نمضي ال : ُرَخآ قيرط هلو «ًالامش وأ ًانيمي تلام نإو

 َنامض ال :ًاراهن وأ ًاليل ءيمدآ وأ ءآلام تباصأف «ةبادلا تكلقنا ولو
 . اهبحاص ىلع

 افلا نيف : "هرو ىلع ًاعرز تدّسفأف «ةميهب لسرأ ولو) :لاق

 رم امل ؟( نمضي ال :رخآ قرط هلو الام وأ انسي كلام ناو

 ال :ًاراهن وأ ًاليل ءًايمدآ وأ ءًالام تباصأف «ةبادلا تَتلفنا ولو) :لاق

 .(اهبحاص لع نامض

 ا الا :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 0 :ءامجعلا حرج» :ةياور يفو
 ر س

 .رده : ءامجعلا لعق“ : ينعي

 .ةتلفنملا يه :هللا همحر محم لاقو

 لاسرإلا نم هيلإ ةبسنلا بجوي ام مدعل ؛هيلإ فاضم ٌريغ لعفلا نألو

 .هتاوخأو

 ةيانبلا .ًالامش الو انيمي ليمت ال نأ :لاسرإلا روفب دارملاو «لاسرإلا روف يأ )١(

 . ١ ؟ه/ا15

 .(۱۷۱۰) ملسم حيحص ‹(1۹4) يراخبلا حيحص (۲)

 .امهريغو )١٠١151(« دمحأ دنسم «(7591/) يئاسنلا ننس يف : ظفللا اذهب (*)



 ۳4 كلذب لصتي امو ءاهيلع ةيانجلاو «ةميهبلا ةياج
 رع اب 8 و 2

 . اهّصقَن ام اهيفف : اهثيع تئقفف «باًصقل ةاش تناك اذإو
Eسا يوي هع و  

 .ةميقلا عبر : هروزجو ءرازجلا ةرقب نبع يفو

 . سرفلاو لغَبلاو رامجلا نيع يف اذكو

 نأل ؛(اهَّصَقَن ام اهيفف :اهُئيع تئِقْفَف ءباّصقل ةاش تناك اذإو) :لاق
 .ناصقنلا الإ تعي الف «محللا وه اهنم دوصقملا

 .ةميقلا عبر :هروزجو «رآّرجلا ةرقب نيع يفو) : لاق

 .(سرَقلاو لغّبلاو راّمِحلا نيع يف اذكو

 .ةاشلاب ًارابتعا ؛ًاضيأ ناصقنلا هيف بجي :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 عيرب ٍةبادلا نيع يف ئضق مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور ام :انلو

 ."ةميقلا

 . "نع هللا يضر رمع ْئضق اذكهو

 لاّمجلاو ةنيزلاو بوكرلاو لّمحلاك ءمحللا ئوس دصاقم اهيف نألو

 اذه نوف «لكألل كسم دقو «يمدآلا هبشُت هجولا اذه نوف «لمعلاو

 «عبرلا باجيإ يف يمدآلا ِهّبشب :نّيهبشلاب ا «تالوكأملا هبشُت هجولا

 .فصنلا يفن يف رخآلا هبشلابو

 )١( عومجملا ١7/770.

 )١( ةياردلا «(541/8) يناربطلل ريبكلا مجعملا ۲۸۳/۲.

 )۱۷۷٤۸(. قازرلا دبع فنصم (۳)
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 . ص 2پ 2 2 مما و 5 2 0 ت

 تحفتف ءاهَّسَحَن وأ «لجر اهبرضف ‹قيرطلا يف هتباد ئلع راس نمو

 كلذ ناك : هثلتقف هئمدصف ْتَرْفَت وأ ءاهديب هتبرض وأ ءاهلجرب الجر

 .بكارلا نود «سخاتلا لع
 و و 7 7 5

 بكارلا ىلع نامضلا نوكي : قيرطلا لع هتباد افقاو ناك ول تح
tLهمة  

 . نيفصن سخانلاو

 ‹ليعتسملا ''"انّيعو اهانيع :نيعأ ةعبرأب اهب لمعلا ةماقإ نكمي امنإ هنألو )0, ا فا نيل

 .اهادحإ تاوفب عبرلا بجيف «ةعبرأ نيعأ تاذ اهنأكف
 ص ص رص اور 3 4 5-5 31 ١ رص رس

 ءاهَسَحت وأ «لجر اهبرضف «قيرطلا يف هتباد ىلع راس نّمو) :لاق

 ناك :هنلَتقف «هئمدصف ءْترَعَت وأ ءاهذيب هئبرض وأ ءاهلجرب الجر تحف
 .(بكارلا نود ءسِخاَّنلا ىلع كلذ

o7قفز 5 1 -  
 : امهنع هللا يضر ٍدوعسم نباو ءرمع نع يورملا وه

 ةبادلا لف فيضأف ءِسِخاَنلا عفدب ناعوفدم بكرملاو بكارلا نألو 2 2 0 9 يم ل 2 3
 ك هلعف هناك «هيلإ

 حّجرتيف ءدعتم ريغ هلعف يف بكارلاو «هبيبست يف ًدعتم سخانلا نألو

 .يدعتلل ؛ميرغتلا يف هبناج

 ىلع نامضلا نوكي :قيرطلا ىلع هتباد ًافقاو ناك ول ىتح) :لاق
 .ًاضيأ فاقيإلا ىف دعتم هنأل ؛(نّيفصن سخاَّللاو بكارلا

 .ةيلدبلا ىلع :تلق .لمعتسملا ينيعو اهينيع :خسُن يفو )١(

 نبا فنصم .(21) قازرلا دبع فنصم ىف هنع هللا یضر دوعسم نبأ نع (۲)

 .هرأ مل :۲۸۳/۲ ةياردلا يف لاقف :هنع هللا يضر رمع نع امأو «(717/45/) ةبيش يبأ



 ۳٤١ كلذب لصتي امو ءاهيلع ةيانجلاو «ةميهبلا ةيانج

 .ًاردَه همد ناك : سخاَّللا ِتَحَفَت ْنإو

 . سْخخاَّنلا ٍةلقاع ىلع بيد تناك : هْنلَقف «بكارلا ِتَقْلَأ نإو

 ةلقاع ىلع كلذ ناك : هْنَلدقف هّئأَطْوَأ وأ «لُجَر ىلع هسختب َتَبَتَو ولو

 ١ .بكارلا نود «سخاّنلا

 . ءاوس كلذ يف : ٌريسي يذلاو ءهكلم يف فقاولاو

 ءاهَسَحت ول بكارلا ٍلْعِف ةلزنمب كلذ ناك : بكارلا نذإب اهسخَت نإو

 . اهتَحْفَت يف هيلع نامض الو

 ىلع ىناجلا ةلزنمب هنأل ؛(ًارَدَه همد ناك :سِخاَّنلا تحمل نإو) :لاق

 ؛(سخاللا ةلقاع ىلع هيد تناك :هْئَلَقف «بكارلا ٍتَقْلَأ نإو) :لاق

 .ةلقاعلا ىلع ةيدلا هيفو «هبيبست ىف ٌدعتم هنأل

 كلذ ناك :هّنلتقف ءهئأطوأ وأ ءٍلجَر ىلع هسْحَتب تبت ولو) .:لاق

 ءان اھل ؛(بكارلا نود «سخالا ةلقاع ىلع

 .(ءاوس كلذ يف :ٌريسي يذلاو «هكلم يف فقاولاو) : لاق
 و

 بكارلاو سخانلا ىلع نامضلا بجي هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 ىلإ فاضم يناثلاو «ةبادلا ءطوو بكارلا لقثب لّصَح فلتلا نأل ؛نّيْفصن

 .انهياع دالا نحف « سخانلا

 ول بكارلا لعف ةلزنمب كلذ ناك :بكارلا نذإب اهَّسَحَن نإو) :لاق
 5 € و 7 ا رب س 2 ر

 يف سخّللا ذإ ءهكلمي امب هَرَمَأ هنأل ؛(اهِتَحْفَت يف هيلع نامض الو ءاهّسَخَت
 (١ 500 ريم م 2 م 1.

 .رمألا نعمل هيلإ لقتناو «هب هرمأ حصف «قوسلا نعم
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 : بكارلا نداپ َسْخاَّنلا اهسخَت دقو ءاهريس يف الجر تبِطَو ولو

 .اهَسَحَت يذلا اهرْوَق يف تناك اذإ نّيَفصن ًاعيمج امهيلع ةيدلاف

 :بكارلا نذإب سِخاَّنلا اهَسَّحَن دقو ءاهرْيَس يف الجر تَبِطَو ولو) :لاق

 .(اهّسَخَت يذلا اهرْوَق يف تناك اذإ نْيَفصن ًاعيمج امهيلع ةيدلاف

 نم هلعق لواتتي نذالاو ؛"'"امهيلإ فاض ةلاخلا كلت يف اهّرْيَس نأل

 ٌرَصَتِقُي هجولا اذه نوف «ٌفالتإ هنإ ثيح نم :هلوانتي الو «قؤوّسلا ثيح
 لو

 ا ل ك ر اف وطوال اغ ناك زو فركلاو
 .ةلعلا بحاص حجرتي ال اذهبو «ءطولل ةلع ُرْيَسلاو شلل ٌةلعوأ طرش ره

 «قيرطلا ةعراق ىلع هّريغ اهَّرْفَح رب يف عوف «ًاناسنإ حرج نّمك
 «حرجلا ٍةلع نود «ئرخأ ةلع طش لا ناال ؟امههبلع ةيذلاق :تامو

 .اذه اذك

 هّلَعَف هنأل ؛ءاطيإلا يف َنِمَض امب بكارلا ىلع ُسِخخانلا عجري :ليق مث

 .هرْمَأب

 «ءاطيإلاب ماي مل هنأل ؛“هارأ اميف حصألا وهو مجري ال :ليقو
 هلع ليغشي خاو

 )١( ةيانبلا .ةسخنلا ىلإ يأ .اهيلإ :خسن يفو 171/1١5.

 ) )۲.سخانلا ىلع يأ

 ٠١١/١١. ةيانبلا هل رظنيو .لاؤس باوج اذه (۳)

 .نظأ اميف يأ .ةزمهلا مضب ()



 i كلذب لصتي امو ءاهيلع ةيانجلاو «ةميهبلا ةيانج

 ىف تباصأف ‹ دئاقلا دي نم تتلفناف «لجر اهسَحتف ٌةباد داق نمو

 .هريغ اهَسَخَتَف «قئاس اهل ناك اذإ اذكو «سخاّلا لع وهف : اهرْوَف

 . هلام يفف : ًايبص ناك نإو «هتبقر يف نامضلاف : ًادبع ناك اذإ سِخاَّنلاو

 نانا تطرف ةه ةناذلا يلع كم امض ما اذإ امك راض
 ارا 4 ص و مس

 هرَمَأ هنأل ؛رمالا ىلع نوعجري ال مهنإف :ىبصلا ةلقاع تنمض یتح «تامو
 5 و

 .هنع لصفني ءاطيإلاو «رييستلاب

 رمآلا ىلع عجري ال :َنَِض ئتح َرَخآ هب لتقف ءاحالس هلوان اذإ اذكو
 .لوانملا

 8 0 o 2 و 1

 نوكي ئتح ءِسْمّنلا روف يف ءاطيإلا ناك اذإ نمضي امنإ سخانلا مث

 .هيلإ ًافاضم قوّسلا

 رثأ عاطقنال ؛بكارلا ىلع نامضلاف :كلذ رْوَق يف نكي مل اذإو
 .لامكلا ىلع بكارلا ىلإ افاضم قوّسلا ىقبف «سْحَّنلا

 تباصأف «دئاقلا دي نم تلفناف «لجر اهَّسَّخَتف «ةباد داق نمو) :لاق

 ؛(هريغ اهَسَحَتَف «قئاس اهل ناك اذإ اذكو ءِسِخاَّنلا ئلع وهف :اهروق يف

 .هيلإ فاضم هنأل

 :ًايبص ناک نإو «"”هتبقر يف نامضلاف :ًادبع ناك اذإ سِخاَّللاو) :لاق
 .امهلاعفأب "'ناَذَخآؤم امهنأل ؛(هلام يفف

 .ىدفي وأ ءاهب عفدي (۱)
ie,“ 6ا ا 3 5  

 .ناذخؤي :ئرخأ يفو «ناذخاؤي :خس يفو )۲)



 كلذب لصتي امو ءاهيلع ةيانجلاو «ةميهبلا ةيانج 4٤

 7 8. رض ت #7 لمس ي

 : هتلئقف «ًاناسنإ تحفتف «قيرطلا ىف بوصنم ءىش اهسخت ولو

 .ءيشلا كلذ ّبّصَن نَم ىلع نامضلاف

  1 asا 02 9

 :هّنلتقف ءاناسنإ تَحفَتف «قيرطلا ىف بوصنم ءىش اهَّسَحَن ولو) :لاق

 ىقنلا كلذ تمت نم لع ناهضلاف (٠ يضاف قيرطلا فش دغم هنأل
 .ملعأ ئلاعت هللاو ءهِلْعِفب اهَسَحَن هنأك «"هيلإ

FRد د 3  
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 هيلع ةيانجلاو «كولمملا ةيانج

e 
 ي 2 2 علا یج . اهب هّيدفت وأ ءاهب هعقدت نأ امإ : هالومل لبق : ًاطخ ةيانج دبعلا تج اذ

 باب

 هيلع ةيانجلاو «كولمملا ةيانج

 وأ ءاهب هَعَقَدَت نأ امإ :هالؤمل ليق :ًاطخ ةيانج دبعلا ْئَنِج اذإو) :لاق

 .(اهب هيف
 يضقي نأ الإ ءاهيف عابي ءهتبقر يف هتیانج :هللا همحر ''”يعفاشلا لاقو

 .شرألا ئلوملا

 .قتعلا دعب يناجلا عابَلا يف :فالتخالا ةدئافو

 ."”مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نيب "'؟ةَفلَتخم ةلأسملاو

 وه هنأل ؛يفلتملا ىلع بجي نأ :ةيانجلا بجوم ىف لصألا نأ : “هل

 )١( مألا ١/۱۷.

 .ةفلتخم :ماللا رسكب خست يف تطبضو (۲)

 يبأ نبا دنع «هنع هللا يضر يلع نع الإ هرأ مل :187/7 ةياردلا يف لاق ()

 .(۲۷۱۷۹) فنصملا يف ةبيش

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلل يأ )٤(



 هيلع ةيانجلاو «كولمملا ةيانج <31

 « GCOS CGSو وأو هو و و واه واو و ده هاه ههه ها هو ه هله هاهو هه هاهو 0606 .

 “دنع لقعلا نأل ؛دبعلل ةلقاع الو «هنع لّمحتت ةلقاعلا نأ الإ «يناجلا

 .””يمذلا يف امك ءهتّمذ يف بجتف «هالومو دبعلا نيب ةبارق الو «ةبارقلاب
 .لاملا ىلع ةيانجلا يف امك «هيف ابي «هتبقرب ٌقّلعتيو

 نع دعابتت نأ :أطخلا ةّلاح يمدآلا ىلع ةيانجلا يف لصألا نأ :انلو

 مل ثيح «هيف ٌروذعم وه ْذِإ «هب ففاحجإلاو ؛هلاصئتسا نع ًازرحت ؛يناجلا

 نال ؛هللقاع :ئلوملاو «ٌةلقاع هل ناك اذإ يناجلا ٍةلقاع ىلع بجتو

 .هب ٌرصْنَتسَي دبعلا

 ."”ناويدلا لهأ ىلع ُبجت ئتح ءةَرِصنلا :اندنع ةلقاعلا يف لصألاو

 :ةيطخلا خسنلا يف ءاج هنأ بيرغلاو «هللا همحر يعفاشلا مامإلا دنع يأ )١(

 يفو «ريدقلا حتف عم يتلا ةيادهلا ةعبط يف كلذكو «يعفاشلا ناسل ىلع يأ «يدنع

 .تبثأ امك .هدنع :ةميدق ئرخأ تاعبط

 ىلع ال «هتمذ يف لوتقملا ةيد بجت :أطخ ًالجر يمذلا لتق اذإ ينعي (۲)
 .لاملا فالتإ يف امك «هتلقاع

 هيف عابُي «هتبقر ةيلامل ًالغاش نوكي هتمذ يف نْيَدلا نأ :هنايبو .نْيدلا :خسُت يفو

 .ةيانجلا نامض كلذك «هتيد ئلوملا يضقي نأ الإ

 امك :ئلوألا ةخسنلا ةحص ىلع لدي :يمذلا فالخب :ليلق دعب فّنصملا لوقو

 . ٠١٠/٠١ ةيانبلا .يمذلا يف

 .ناويدلا يف مهيماسأ تبتك نيذلا شيجلا نم تايارلا لهأ يأ (۳)



 ۳۷ هيلع ةيانجلاو «كولمملا ةيانج

 ت E 2 ےک ی ا

 . اهشرأآب هادف : هادف نإو «ةيانجلا يلو هكلم : هَعَفَد نإف

 ُبجتف «ةلقاع الف «"مهنيب اميف نولقاعتي ال مهنأل ؛"”يمذلا فالخب

 .ردهلا نع مدلل ةنايص ؛”1هِّمذ يف

 ريخي هنأ الإ «لاملا َلِقعَت ال لقاوعلا نأل ؛لاملا ىلع ةيانجلا فالخبو

 .دحاو هنأل ؛ءادفلاو عفدلا نيب

 نأ ريغ «لّصأتسُي ال يك ؛هَقَح يف وفيفخت عون :ِةريخلا تابثإ يفو
 تومب ُبَجوملا طقسي اذهلو «حيحصلا يف «عفدلا وه يلصألا بجاولا

 يف امك «ءادفلا ىلإ لقنلا قَح هل ناك نإو بجاولا لحم تاوفل ؛دبعلا

 .ةاكزلا لام

 «ءافيتسا ٌرحلاب َقّلعتي ال بجاولا نأل ؛ٌرحلا يناجلا توم فالخب
 .رطفلا ةقدص يف دبعلاك راصف

 لکو «(اهشزرأب هادف :هادف نإو «ةيانجلا لو هکلم :هَعَفَد نإف) :لاق

TOEلا  

 .لطاب :نايعألا يف ليجأتلا نألف :عفدلا امأ

 .مدقت امك «يمذلا ئلع هللا همحر يعفاشلا مامإلا سايق نع باوج قلد

 .يمذلا ةمذ يف يأ (۳)



 هيلع ةيانجلاو «كولمملا ةيانج ۳۸

 . ئلوألا ةيانجلا ْمْكُح : ةيناثلا ةيانجلا مْكُح ناك : نجف داع نإف

 . "يع بجاولا :"رایتخا لنعو

7 2 ٌ۶ 

 اردقم ناك نإو عرشلا يف دبعلا نع الدب لعج هنألف :ءادفلا امأو

 بجو اذهلف يك خاو «هماقم موقيف «ءادف يمس اذهلو ءيفلتملاب
8 

 .لدبملاك ءالاح
0 

 .هريغ ةيانجلا يلول ءيش الف :هّلَعَفو هراتخا امهّيأو

 .طقس :ةبقرلا نيبو هتيب يلح اذإف «هب قّلعتم هّقَح نلف :عفدلا امأ

 .هل دبعلا مس :هقح هافوأ اذإف «شرألا يف الإ هل َقَح ال هنألف :ءادفلا امأو

 تاوفل ؛هيلع ينجملا قح َلَطَب :دبعلا تام ئتح ءائيش ْرَتْخَي مل نإف
 ا اع ىلع ودق لكم

 دبعلا ٍةبقر نم حلا لّوحتل ؛أربي مل :ءادفلا راتخا ام دعب تام نإو

 .ئلوملا ةمذ لإ
 .(ئلوألا ةيانجلا مْكُح :ةيناثلا ةيانجلا ُمْكُح ناك :ئنجف «داع نإف) :لاق

 مل نأك ليج :ءادفلاب ةيانجلا نع "رهط امل هنأل ؛ءادفلا دعب :هانعم
 و

 5 370 ٠
 .ةيانج ءادتبا ا !ذهو « نكت

 .عفدلا ئلوملا رايتخا يأ )١(
 مر و

 178/1١5. ةيانبلا .دبعلا نيع يأ (۲)

 .ةلمهملا ءاطلاب (9)

 .ًالوأ تعقو يتلا ةيانجلا مكح همكحف :ًايناث عقو يذلا اذهو يأ )٤(



 ۳44 هيلع ةيانجلاو «كولمملا ةيانج

 «نيتيانجلا يتلو ىلإ هتفدت نأ امإ :ىلوملل لق + انج یتج نإو
eامهنم راحاو لك شراب هدفت نأ امإو ءامهْيَقَح ردد  . 

 "يتلو ىلإ هعفدت نأ امإ :ئلوملل لبق : نيتيانج ىَتِج نإو) :لاق

 ٍدحاو لك شرأب هيِدفَت نأ امإو ءامهيقَح رذق ىلع هنامستقي « نيتيانجلا

 نويدلاك ا ةيناثلا قلعت عنمي 1 : هتبقرب لوألا قلعت نأل ؛(امهنم

 .ةّمِحالتملا

 هيلع ينجملا حف «ةيانجلا قلعت متم مل ىلوملا كلي نأ ئرت: الآ
 .عنمي ال نأ ئلوأ لوألا

 .امهتيانج شرا رْدَق ئلع :امهْيقح ٍرْدَق ئلع :هلوق ئنعمو
 نإو ءمهيصّصح رق ىلع عوفدملا دبعلا نومستقي :ةعامج اوناك نإو

 .انركذ امِل ؛مهشورأ عيمجب هادف :هادف

 :نيعلا شر نأل ؛ًاثالثأ هنامستقي :َرَخآ َنيع اقْقو ءادحاو لت ولو
 .سفنلا شرأ نم فصنلا ىلع

 تاّجّشلا مكح :اذه ئلعو

 هب قّلعت ام رادقم مهيضعب لإ م عفديو .مهيضعب نم يلقي نأ ئلومللو
 تايانجلا يهو ءاهبابسأ فالتخاب ةفلتخم قوقحلا نأل ؛دبعلا نم هقح

 .ةفلتخملا

 .دارفإلاب .يلو :خسُت يفو )١(

 .ةبقرلاب يأ )١(



 هيلع ةيانحلاو ‹كولمملا ةيانج 0۰

 نمو هتميق نم لفألا َنِمَض : ةيانجلاب ملعي ال وهو «ئلوملا هقتعأ نإف
 . اهشْرَأ

 .ًالماك شْرألا هيلع بجو : ةيانجلاب ملعلا دعب هقتعأ نإو

 نم يرقي نأ هل نكي مل :ناّيلو هل ناك اذإ ٍدبعلا لوتقم فالخب

 ةيانجلا يهو «هبيس داحتال ؛ُدِحَّتم حلا نأل ؛رخآلا ىلإ مفدّيو ءامهرلحأ

 .ةدحتملا

 قيرفتلا "”كلمُي الف «هنع ةفالخ ثراولل مث «لوتقملل بجي قحلاو
 .اهبجوم يف

 هتميق نم لقألا َنِوَّض :ةيانجلاب ٌملعي ال وهو «ئلوملا هقتعأ نإف) :لاق
 .اهيشرأ نمو

 يف نأل ؛(ًالماك شْرَألا هيلع بجو :ةيانجلاب ملعلا دعب هقتعأ نإو

 ًاراتخم ٌريصي الو ءامهّلقأ يف تسر شيلا كنك" رق اة رألا

 .ملعلا نودب رايتخا ال هنأل ؛ ءادفلل

 مادقإلاف «عفدلا نم هعنمي قاتعإلا نأل ؛ًاراتخم راص : يناثلا يفو

 .رخآلل هنم ٌرايتخا هيلع

 .ىلوملا يأ )١(

 .ةيانجلاب ملعي ال وهو ئلوملا هقتعأ اميف يأ )١(

 .ةيانجلاب ملعلا دعب هقتعأ اذإ اميف يأ (*)



 ۳01 هيلع ةيانجلاو «كولمملا ةيانج

GOOG GOOG 4#٠.6 ٠ث و وأو هاو ده هاه هو هو واه هه هاه اه وه هه هاه هاه د. هلو  

 نأل ؛ُداليتسالاو ءييدتلاو «ةبهلاو «عيبلا : : ”هييجولا نيذه ىلعو

 .هب كلملا لاوزل فلا تاج كلذ لك

 «ةيانجلا يلوح هب طقسي ال هنأل ؛لصألا ةياور ىلع «رارقإلا فالخب

 .هيلإ عفدلاب ُبطاخُي هل ًرقملا نإف

 رِقملا هلاق امك ٌرمألا نوكي نأ زاوجل ؛كلملا لقت هيف سيلو

 ءرهاظلا يف هکله هنأل ؛هتاوخأو عيبلاب هللا همحر يِخركلا هقحلأو

 .عيبلا هبشأف ة4 فعلا هج

 اذكو ءاهئود امو سفنلا مظتني :("”باتكلا» يف باوجلا قالطإو

 .فيلتخُي ال :رنعملا

 .كلملا ليزي هنأل ؛يرتشملل رايخلا طرشب يبلا مظتني :عيبلا قالطإو

 و «عئابلل رايخلا ناك اذإ ام فالخب

 .لاز ام كلملا نأل ؛ عيبلا ىلع ضرعلا فالخبو

 .هب لاوزلا نأل ؛هّملسي ئتح ًاراتخم ْرِصَي مل :ًادساف ًاعيب هعاب ولو

 .هدعبو «ملعلا لبق يأ )١(
 .يرودقلا رصتخم يأ (۲)
 امو «سفنلا يف ًاراتخم نوكي ال وأ ءءادفلل ًاراتخم نوكي يذلا ئنعملا يأ (۳)

 ١47/15. ةيانبلا .فلتخي ال :اهنود

 .عيبلا ضقت يأ (



oYهيلع ةيانجلاو كولمملا ةيانج  

 ه6 هه. دو اه. و ا.ه ا.ه هاه ا .او ها اهداف هاه ا. اه GGG OG واه وه 4 4 0 ¢ 4 4 ههه

 ٌريصيف «لدبلا ضْبق لبق تبثي هبجوم نأل ؛ةدسافلا ةباتكلا فالخب

 .ًاراتخم هسفنب

 .ءادفلل ٌراتخم وهف :هيلع ينجملا نم هالوم هعاب ولو

 وهو «ضوع ريغب هْذْخَأ هل : : ""وحتسملا نأل ؛هنم هّبَهَو اذإ ام فالخب

 .عيبلا نود «ةبهلا يف ٌققحتم

 ؛هانركذ اميف «ئلوملا قاتعإ ةلزنمب :ئلوملا رمأب هيلع ّينجملا ( قاتعإو

 .هيلإ فاضم رومأملا لْعِف نأل

 سبح هنأل ؟ ةيانجلاب ًاملاع ناك اذإ ٌراتخم وهف : هصقف «هبرض ولو

 .هنم ًاءزج

 .انلق اّمِل ؛””َقِلْعُم نكي مل نإو اھئطوف ءركب تناك اذإ "”اذكو

 .مكحلا ثيح نم بيع هنأل ؛جيوزتلا فالخب

 .قالعإ ريغ نم صلي ال هنأل ؛ةياورلا رهاظ ىلع «بيثلا ءطو فالخبو

 ُنايخ هب طقسي ال اذهلو «كلملاب ٌبصَتْخَي ال هنأل ؛مادختسالا فالخبو
 .طرشلا

 .ةسيفن خست يف اهحتفبو «خسُت يف ءاحلا رسكب اذكه )١(

 .ءادفلل ًاراتخم نوكي يأ (۲)

 ءطوب نأل ؛بيثلاو ركبلا ءطو نيب قرفلا تابثإل ؛هب دّيق «قالعإلا نم (۳)
 ٠٤٤/١١. ةيانبلا .ةياورلا رهاظ يف ءءادفلل ًاراتخم ريصي ال :قالعإلا نودب بيثلا



 ror هيلع ةيانجلاو «كولمملا ةيانج

 5 0 ت ىلا مص رمح لمح ت م کپ 5 8

 وهف : رح تنأف هتْجَحَّش وأ «هتيمر وأ ءانالف َتْلَتَق نإ : هدبعل لاق نمو
 . كلذ لَعَف نإ ءادفلل ٌراتخم

 ."”تاياورلا نم ٍرِهْظَأْلا يف «نهرلاو «ةراجإلاب ًاراتخم ٌريصي الو
 «عفدلا توفي ال نذإلا نأل ؛نْيَد هّبكر نإو ةراجتلا يف نذإلاب اذكو

 هَّمِحَل نيدلا نأل ؛هلوبق نم منتمي نأ ةيانجلا يلول نأ الإ «ةبقرلا صفي الو

 .هثميق ئلوملا مزيف «ئلوملا ةهج نم
 تنأف هتججش وأ «هتيمر وأ ءًانالف تلتف نإ :هدبعل لاق نمو) :لاق

 .(كلذ لَعَف نإ ءادفلل ٌراتخم وهف :ٌرْح

 ال :هملكت تقو نأل ؛ءادفلل ًاراتخم ٌريصي ال :هللا همحر ٌرفز لاقو

 .ًاراتخم هب ٌريصي لعف هنم دجوي مل :ةيانجلا دعبو «هدوجوب هل ملع الو «ةيانج
 «َقَّلطُي ال نأ فلح مث «طرشلاب َقاّنَعلا وأ قالطلا َقّلَع ول هنأ ئرت الأ

 هنيمي يف ْثّنِحَي ال :قالطلاو قتلا تبثو ءطرشلا دج مث «َّقيعُي ال وأ

 .اذه اذك «كلت

 دوجو دنع لري :طرشلاب ٌقّلعملاو «ةيانجلاب قاتعإلا قّلع هنأ :انلو
 .ةيانجلا دعب هقتعأ اذإ امك راصف ءرّجتملاك ءطرشلا

 ثيصي :كيرقأ ال هللاوف َرادلا تلخد نإ :هتأرمال لاق نم نأ ئرُي الأ
 .لوخدلا تقو نم ءاليإلا ءادتبا

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط ىف تبثم :تاياورلا ىف :هلوق )١(



oهيلع ةيانجلاو ‹كولمملا ةيانج  

 «ءاضق ريغب وأ ءاضقب هيلإ عقدف دمع لجر 25 دبعلا عطَق اذإو

 . ةيانجلاب حص ٌدبعلاف : ديلا عْطَق نم تام مث «هقتعأف
 0 2 IT م مع ا و

 اوفعا وأ ‹هولتقا : ءايلوألل ليقو «ٰىلوملا ئلع در : هقتعي مل ناك نإو

 تح «َضرَمف ءًاثالث قلاط تنأف تضرم اذإ :اهل لاق اذإ اذكو
 دكني انلطم ر هل راق ريا نقرا كلا ومب تامر تق 00 0

 .ضرملا دوجو

 ذإ «هنع عانتمالا هّنكمُي قاتع وأ قالط هّضَرَغ نأل ؛"”ةَروأ ام فالخب

 .هنع ٌعانتمالا هئكمُي ال ام هّتحت لخدي الف «عنملل نيميلا

 «هيلإ ””يعاودلا ئوقأ قيلعتب طرشلا ةرشابم ىلع هضّرح هنألو
 ١ .رايثخالا ةلالد اذهف «هلعفي هنأ رهاظلاو

 ءءاضق ريغب وأ ءاضقب هيلإ عهد دمع ٍلُجَر دي دبعلا حّطق اذإو) :لاق

 .ةيانجلاب لص دبعلاف :ديلا ِعْطَق نِي تام مث «هقتعأف

 اوفعا وأ «هولقا :ءايلوألل ليقو «ئلوملا ىلع در :هقتعي مل ناك نإو
E 

 .هنم ثرت اهنكلو «قلطت اهنأ مكحلاو ءاهثيروت نم ًاراف ريصي يأ (۱)
 .هللا همحر رفز مامإلا يأ (۲)

 .ةيرحلا وهو (۳)

 .هدر :خسن يفو )٤(

 .اوقتعأ وأ :خسُن يفو (0)



 هه هيلع ةيانحلاو «كولمملا ةيانج

 تص مح 2

 ؛ًالطاب حقو حلصلا نأ َنّيبت :ئرسو هقِتعُي مل اذإ هنأ وهو :كلذ ةجوو

 اهنيب صاصقلا يرجي ال ٍدبعلا فارطأ نأل ؛لاملا نع ناك حلصلا نأل

 بجاولا اينإو: بجار ريغ لاغلا نأ نيش: رس داف ::رحلا_قارطأ نينو

 ثروي ال لطابلاو «لطبف «لدب ريغب ًاعقاو ٌحلصلا ناكف ُدَوَقلا وه
 هيلع اهتمْرُحَب ملعلا عم ا يف ثالثلا َةَقّلطملا ءىطو اذإ امك «ةهبشلا

 .صاصقلا بجوف

 هدصَق الع ل :قاتعإلا ىلع همادقإ نأل ؛هقتعأ اذإ ام فالخب

 «هحيحصت درصقي :بقرصت ىلع مدقأ نّم نأ ٌرهاظلا ّنأل ؛حلصلا حيحصت
 .اهنم ثدحَي امو ةيانجلا نع ًاحلص َلعجُي نأو الإ حلصلا اذهل ةحص الو

 ؛هب ئلوملا يضر دقو حصي :هب ئلوملا يضرو «'"”هيلع ص ول اذهلو
 هنوكب ئضرأ نوكي :"”ليلقلا نع ًاضوع دبعلا نوكي يضر امل هنأل

 او

 نع ًاحلص دبعلا نوكي نأ يأ ءدبعلاب حلصلا ىلع هيلع ينجملا صن يأ (۱)

 عفد يف نكل عا خف ا اذهب ئلوملا يضرو ءاهنم ثدحي امو ةيانجلا
 ةخسن ةيشاح نم ها .انمض لب ءاحيرص اضرلا سيل هيلع ينجملا ىلإ دبعلا ئلوملا

 ه١

 .ه١9/4 ةخسن ةيشاح .هتيرلب يأ (۲)

 .ديلا عطق نع يأ (۳)

 .لتقلا يأ «سفنلا ىلإ ةيارسلا وهو (5)



 هيلع ةيانحلاو .«كولمملا ةيانج "هك

 ها. . ا. د. ا.ه. so o هاه ها هه هو هو وي وي ي وي و وي وي وي + هاه و ي وي وي يم وي وي ي ي وي ههه

 مل :قتعي مل اذإو «ءادتبا قاتعإلا نبض يف حلصلا حصي :َقّتعأ اذإف

 ءىلوملا ىلإ دبعلا ديف ءالطاب َمَكَو لوألا حلصلاو «ءادتبا حلصلا ٍدجوي
 . و

 .لتقلاو وفعلا يف مهتريخ ىلع ءايلوألاو

 عطاقلا حلاصف ءادمع لجر دي عطق لجر :"خسنلا ضعب يف ٌرِكذو نوم د مر د NW. ê م

 نم تام مث «هدي "”ةعوطقملا هّقَتعأف «هيلإ هَعَقَدو «رلبع ىلع هذي ةعوطقملا

 .ةياورلا نم انركَذ ام رخآ ىلإ «ةيانجلاب ملص دبعلا "”نإف :كلذ

 ىلإ ىَّرَس مث ءديلا نع افع اذإ اميف “الاكشإ دري (*”عضولا اذهو

 .بجي :لاق انه اهو ‹كلانه رصاصقلا بجي ال ثيح :تامو « سفنلا

 ىلع ًاعيمج ناعضولا نوكيف «سايقلا باوج :انه اه َرِكْذ ام :ليق

 حلا نأل ؛ًارهاظ حص ديلا نع وفعلا نأ :هّهْجَوو «قرَق امهنيب :ليقو

 لَطَب نإو كلذ دعبف ءًأرهاظ وفعلا حصيف ءرهاظلا ثيح نم ديلا يف هل ناك

 .صاصقلا بوجو عمل كلذ ئفكف «ةقيقح ادوجوم ئقبي :امكح

 )١( ةيانبلا .ريغصلا عماجلا خس يأ ٠٤١/١١.

 .هدي عوطقملا :خسُت يفو (۲)

 .هللا همحر دمحم لاق يأ ۱٤۷/١١: ةيانبلا يف لاق ها .لاق :خسُن يفو (۳)

 .هجولا اذهو :خسُت يفو «دبعلاب حلصلا يأ ()

 .هال47 ةخسن ةيشاح .هللا همحر ةفينح يبأ ىلع يأ (0)



 ov هيلع ةيانجلاو ‹كولمملا ةيانج

 «ئلوملا هقتعأف ءمهرد فلأ هيلعو «ةيانج هل نوذأملا دبعلا ٰىنج اذإو 0 هيأ 00 5 0 و 1 1

 ءايلوأل ةميقو ءنْيَدلا بحاصل ةميق :ناتميق هيلعف : ةيانجلاب ْمّلعَي ملو
 . ةيانجلا

 اهنع حَلاص ثيح ءاهُرَرقُي لب «ةيانجلا لطبي ال حلصلا :انه اه امأ
 .ةبوقعلا عنتمت مل :ةيانجلا لطب مل اذإف «لام ىلع

 بق نم هانركذ ام جي ا دعي مل اذإ .لبق نم هانركذ ام جيرختلاف :هقتعأ اذإ امأ «هقتعي مل اذإ اذه
 9 ف و ع 5 2 ذأمل 0 5 : 5
 هقتعأف «مهرد فلا هيلعو «ةيانج هل نوذأملا دبعلا ئنج اذإو) :لاق

 ةميقو ءَنْيَدلا بحاصل ٌةميق :ناتميق هيلعف :ةيانجلاب ْمّلعَي ملو «ئلوملا
 .(ةيانجلا ءايلوأل

 :ةارقنالا رع قلا لكي نوم اه خاو لك نح فلآ ةنأل 0 2
 .عامتجالا دنع كلذكف «ءامرغلل عيبلاو «ءايلوألل عفدلا

 يلو ىلإ َعَهدُي نأب «ةدحاولا ةبقرلا نم ءافيإ نّيقَحلا نيب عمجلا ْنكميو
 .فالتإلاب امهئمضيف ءءامرغلل ٌعابي مث «ةيانجلا

 «ئلوملل ةدحاو ةميق ُبجت ثيح «"يبنجأ هفلتأ اذإ ام فالخب

 مكحب ئلوملل نمضي امنإ يبنجألا نأل ؛ءامرغلا ىلإ ئلوملا اهعفديو

 رلحاو لكل بجي انه اهو «هّلود هنأل ؛قحلا هتلباقم يف ٌرهظي الف يكلملا

 .امهنمضيف ‹نارهظیف «هيف حيجرت الف «قحلا فالتإب امهنم

 .ىبنجأ دبع نوذأملا دبعلا فلتأ اذإ يأ )١(



 هيلع ةيانحلاو .كولمملا ةيانج "04

 عاب هنإف : ْتَدَلَو مث ءاهتميق نم َرثكأ اهل نوذأملا ةمألا تنادتسا اذإو

 .اهعم دلولا عقدي مل : ةيانج ْتَنَج نإو ءَنْيَدلا يف اهعم لولا

 دبعلا لكقف .هقتعأ هالوم نأ ٌرَخآ لجر معرف «لجرل ٌدبعلا ناك اذإو
 .هيلع هل ءيش الف : أطخ معازلا لجرلا كلذل ًايلو

 . .لاقو «ٌدبع انأو أطخ كاخأ تلق : لجرل لاقف ثبعلا قتعأ اذإو

 :تّدكو مث ءاهتميق نم َرثكأ اهل نوذأملا ةمألا تنادتسا اذإو) :لاق

 .(اهعم لولا عقدي مل :ةيانج تلج نإو ءَنْيّدلا يف اهعم لولا عامي هنإف

 نلمس هاكر لو هاف ی ا قاطو
 .ةنوهرملا ٍدلوك «دلولا ىلإ يرسّيف «ءافيتسا اهتبقرب

 ءاهتمذ يف ال ا ةمذ يف عفدلا بوجو نأل ؛ةيانجلا فالخب

 فاصوألا يف ةيارسلاو «عفدلا وهو < «يقيقحلا لعفلا ٌرثأ اهيقالي امنإو

 .ةيقيقحلا بفاصوألا نود «ةيعرشلا

 لتقف «هقتعأ ءالوب نأ هنآ لير معزز «لجرل ٌدبعلا ناك اذإو) :لاق

 ْمَعَر امل هنأل ؛(هيلع "هل ءيش الف :اطخ معازلا لجرلا كلذل بلو بعل

 هنأ الإ «ئلوملاو دبعلا أربأو «ةلقاعلا لع ٌديدلا عدا دقف :هقتعأ هالوم نأ

 .ةجح ريغ نم ةلقاعلا ىلع قدصي ال

 لاقو دبع انأو طخ كاخأ تلتق :لجرل لاقف «دبعلا َقِيعُأ اذإو) :لاق

 .هقتعأ هنأ معز يذلل يآ (۱)



 0۹ هيلع ةيانجلاو «كولمملا ةيانج

 .دبعلا لوق لوقلاف : رح تنأو هتلتق : ُرَخآلا

 ءال : تلاقو ءيِتَمأ تنأو كدي ْتْعَطَق : اهل لاق مث ءةيراج قتعأ نمو

 .اهّلوق لوقلاف : رح انأو اهتْمَطَق لب
 دنع اذهو «ًاناسحتسا ِةّلَعلاو عاملا الإ ءاهنم دخ ام لك كلذكو

 . هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ

 هنأ امل ؛نامضلل كنم هنأل ؛(دبعلا لوق لوقلاف :رح تنأو هتلتق :رخآلا 2 ئ و و و 0 4 2 وم ج

 .هقر فرع اذإ اميف ٌمالكلا ذإ .نامضلل ةيفانم ةدوهعم ةلاح ىلإ هدنسأ

 .ءادف وأ «ًاعفد ىلوملا ىلع :ٍدبعلا ةيانج يف بوجولاو

 تعب وأ «يبص انأو يتأرما ُتَقَّلط :لقاعلا غلابلا لاق اذإ امك راصو
 و 1

 انأو يراد تعب وأ « نونجم انأو يتأرما تقلط :لاق وأ ع انأو يراد

 رك تال رق لوقا ناك ١ O رام

 ؛يِتَمُأ تنأو كدي ُتْعَطَق :اهل لاق مث ءةيراج قتعأ نّمو) :لاق
nو و ل  

 .اهلوق لوقلاف :ةّرح انأو اهتعطق لب ال :تلاقو

 اذهو ءًاناسحتسا ؛َةلَعلاو عاملا الإ ءاهنم يأ ام لك "”كلذكو

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :نونجم انأو يراد تعب وأ :هلوق (1)

 .يدعس ةيشاح .هنيمي عم (۲)

 .اهنم ذخأ ام لك يف اهلوق لوقلا يأ (۳)

 .مولعملل ينبملاب .َذَخَأ ام :خسُت يفو (5)



 هيلع ةيانحلاو «كولمملا ةيانج 1

 ص ور

 هدرب رمۇي «هنْيعب ًامئاق ًائيش الإ ٌرمضَي ال : هللا همحر دمحم لاقو

 . اهيلع

 هرب رمزي هب ااف اعتق لإ نمشي ل هللا: نحو لمد لاق عم ور

 ٍةيفانم ةدوهعم لاح ىلإ لعفلا هدانسإل ؛نامضلا بوجو ٌرِكنم هنأل ؛(اهيلع
 .ةلعلاو ءطولا يف امكو «ئلوألا ةلاسملا يف امك «نامضلل

 مث ."'اهنم ذخألاب فرتعا ؛ ثيح «اهديب رفا مئاقلا ٍءيشلا يفو

 الف نكنملا لوف لوقلاو ةر يهو A دا

 .اهيلإ درلاب

 لوقلا نوكي الف «هئربي ام ئعدا مث ء«نامضلا ببسب ّرقأ هنأ :امهلو

 مث «ةحيحص ىنميلا ينيعو «ئنميلا كّئيع ْتأَفَف :هريغل لاق اذإ امك «هّلوق

 لوقلا نإف :ةءوقفم مىنميلا كئيعو اهّتأقف لب ءال :هل ُرَقملا لاقو أتت
 ك لا لف

 ول اهدي نمضي هنأل ؛نامضلل ةيفانم ةلاح ىلإ هدنسأ ام هنأل اذهو

 .ةنويدم يهو اهََطق

 :تلق .ه۹۸۱ ةخسن ةيشاح .ةمألا دي نم ءيشلا اذه ذخأ ئلوملا ًرقأ يأ )١(

 .هنم ذوخأملا ديب يأ :يدعس ةخسن ةيشاح يف بتكو «ريكذتلاب .هديب :خسُت يفو

 .ةمألا نم يأ (۲)

 .ىلوملا يأ ()
 .ةمألا يأ )٤(

 .ئلوملا يأ (5)



 8 هيلع ةيانجلاو «ءكولمملا ةيانج

 و هك

 ىلعف : لتقف «لجر لثقب ارح بص هيلع ٌروجحملا دبعلا َرَمأ اذإو

 .رمآلا ىلع ءيش الو «ةيدلا يبصلا ٍةلقاع

 .ًادبع َرَمَأ نإ كلذكو

 .نيأتسم وهو هذخأ اذإ يبرحلا لام نمضي اذكو

 تو ال ودا ثنا لا طوال لاو طولا كذلك
 :اهنلَم مدخلا اذكر فلا

 ةلاح ىلإ دانسإلا لصحف «هيلع نامضلا بجوي ال :ةنويدم تناك نإو

 ١ .نامضلل ةيفانم ٍةدوهعم

 : هّلَتقف قف «لجر لقب ارح أ يم هيلع ٌروجحملا دبعلا رم اذإو) :لاق

 ا س وه هنأل ؛(ةيدلا يبصلا ةلقاع ئلعف

 .لبق نم الب ام ئلع «ءاوس :هؤطخو هدمعو

 .(رمآلا ئلع ءيش الو)

 ةذخاؤملا نأل ؛امهلاوقأب ناَدَاَوي ال امهنأل ؛ًائبص رِمآلا ناك اذإ اذكو

 .امهّلوق ربتعا امو «عرشلا رابتعاب اهيف
 .ًادبأ رِمآلا يبصلا ىلع يبصلا ةلقاعل عوجر الو

 قحل رابتعالا مدع نأل ؛قاتعإلا دعب رمآلا ددبعلا ىلع نوعجريو

 ”صاق هنأل ؛يبصلا فالخب ىلبعلا ةيلهأ ناصقنل ال ءلاز دقو «ئلوملا

 .ةيلهألا

 رومأملاو ءًأدبع ُرِمآلا نوكي نأ :هانعم «(ًادبع َرَمَأ نإ كلذكو) :لاق



 هيلع ةيانجلاو «كولمملا ةيانج ۳1۲

 ت 3 4 2 5

 دحأ افعف ناّيلو امهنم ٍدحاو لكلو ءادمع نيلجر دبعلا لَتَق اذإو

 ت ص چ 2 ت 3 9 ه 2

 هيدفي وأ ءنْيرَخآلا ىلإ هفصن عفدي ىلوملا نإف : امهنم ٍدحاو لك يلو

 . مهرد يفالآ ةرشعب

 عوجر الو ءءادفلا وأ «عفدلاب لتاقلا او طا ةاهييلع ر ادع

 .لاحلا ىف لوألا ئلع هل

 ٌريغ هنأل ؛دبعلا ٍةميقو ءادفلا نم لقأب قتعلا دعب حجري نأ ُبجيو

 .اطخ لتقلا ناك اذإ اذهو «ةدايزلا عْفَد يف رطضم

 .ًاطخ :هدمع نأل ؛ًاريغص لتاقلا دبعلاو «ًادمع ناك اذإ اذكو

 لاو حلا وال افلا ب اريك ناك الز انأ
8 5 2 07 02 08 77 

 اًفعف ءناّيلو امهنم دحاو لكلو ءادمع نّيَلجر دبعلا لق اذإو) :لاق
oت لص ھر رس 3 ت ۶  

 هيدفي وأ «نّيَرخآلا ىلإ هفصن عفدي ئلوملا نإف :امهنم ٍدحاو لك يلو دحأ

 .(مهرد يفالآ ةرشعب

 بلقناو «ٌصاصقلا طقس :امهنم دحاو لك يلو دحأ اَمَع امل هنأل
 و 0 ا 24

 .ءادتبالا نم لاملا بجو ول امك راصف الام

 ا ذ طقس دقو ءافلأ نيرشع يف وأ «ةبقرلا يف :مهقح نأل اذهو

 .فصنلا يقبو فصلا وهو , ”نييفاعلا

 .قح :خسُت يفو )١(

 ٠١١/١١. ةيانبلا .ةعبرألا ءايلوألا نم يأ (؟)



 1Y هيلع ةيانحلاو .كولمملا ةيانج

 : لمعلا يلو دحأ اًفَعف طخ َرخآلاو ٌادمع امهدحأ لت ناك نإف

 نم ُفْعَي مل يذلل يفالآ ةسمخ :ًافلأ رشع ةسمخب هادف : ئلوملا هادف نإف

 .أطخلا يول يفالآ ةرشعو «دمعلا يلو
 ووو 2 0 نر ر

 نم يفاعلا ريغل هثلثو ءأطخلا يبلول هاثلث : اثالثأ مهيلإ هَعفد : هعفد نإو

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع ٍدمعلا يلو

 . دمعلا يلول هّمُبرو ءأطخلا يتلول هعابرأ ةثالث : ًاعابرأ هعفدي :الاقو 8ع

 ىو دحأ اقعف ءأطخ َرخآلاو ءادمع امهدحأ ُلَتَق ناك نإف) :لاق

 نين قالا ديف انا نفع يف E : '""ذكقلا

 .(أطخلا يول يفالآ ةرشعو «دمعلا يّيلو نم َُفْعَي

 ةرشع :ةيدلا لك يف أطخلا يّبلو ّقَح ناك :ًالام دمعلا بلقنا اّمَل هنأل

 يف قياضت الو «فالآ ةسمخ :اهفصن يف ٍدمعلا يّيلو دحأ قحو «فالآ

 الأ ردع يقع انف ءءادفلا

 ريغل هثلثو ءاطخلا يّيلول هاثلث :ًاثالثأ مهيلإ هَعَقَد :"هعقد نإو) :لاق
 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع ٍدمعلا ييلو نم يفاعلا

 .(دمعلا و هعبرو ءأطخلا يتلول هعابرأ ةثالث :ًاعابرأ هعفدي :الاقو

 .ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح .اهلاحب ةلأسملاو )١(

 .دبعلا ئلوملا عفد يأ (۲)

 رظنيو «باوصلا وه هّتبثأ امو «ةيثثتلاب :دمعلا ىّيلو :ه۷۳۸ ةخسن ىفو (۳)
 011 هداز يضاقل راكفألا جئاتن



 هيلع ةيانجلاو «كولمملا ةيانج ٤

 ا و 2 2# ا 0 و 1 3

 افعف ءامهل ابيرق يأ ءامهل ىلوم لتقف «نيلجر نيب دبع ناك اذإو

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع عيمجلا لَطَي : امهدحأ

 . ةيدلا عبرب هيرافي وأ ءرخآلا ىلإ هبيصن فصن افع يذلا عفدّي : الاقو

 الب أطخلا يول فصنلا مّلسيف «ةعزانملا قيرطب امهدنع ةمسقلاف

 اذهلف .فصنتيف ءرخآلا فصخنلا يف نّيقيرفلا عاام توتساو «ةعزانم

 وس نو

 .ًاعابرأ مسي

 «ةبقرلاب َقّلعت حلا نأل ؛ًاثالثأ ةبراضملاو لوَعلا قيرطب مّسقي :هدنعو

 Ss «نويدلاب ة ةقرغتسملا ةكرتلا هلص

 .ئلاعت هللا قيفوتب '”«(تادايزلا» يف اهانركذ «ٌدادضأو ٌرئاظن الا كلو

 "مهل ًابيرق يأ ءامهل ىلوم لتقف ءَنْيَلِجر نيب دبع ناك اذإو) :لاق
 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع "”عيمجلا لطب :امهدحأ اًقَعف

(€) 
 عيرب هيِدقي وأ «رخآلا ىلإ هبيصن فصن افع يذلا عفدي :الاقو

 .(ةيدلا
OEا  

 بيرقلا : دارملاو : :امهل اّيلو لت : خّستلا ضعب يف َرِكْذو

 )١( ةيانبلا رظنيو .ينانيغرملا مامإلا هسفن فّنصملل ١١/٠١۸.

 ٠١۸/١١. ةيانبلا .امهّمع وأ امهيخأك (۲)

 ١ .هلك مدلا لطب يأ )۳(

 .دبعلا نم يأ (5)

 .هريغو «(طوطخم) نايبلا ةياغ .ريغصلا عماجلا خس يأ (0)

 .ءالولاب هل ةبصع اراصف «هاقتعأ يذلا قتعملا هب دارأ هنأ لمتحيو يأ (5)



 10 هيلع ةيانجلاو «كولمملا ةيانج

 ٠069 هو او و و و و او CO هاو هو هاه اه اه هاه وده هده ده GGG هاه هاه هاه اه اه ® ®

 : 2 4 م :
 « هللا امهمحر ةفينح يبأ لوق عم دمحم لوق رِكذ خلا ضعب يفو

 .ملعأ ئلاعت هللاو « هللا همحر فسوي يبأ عم :اهرثكأ يفو

 ê 3 يا يي

 )١( ةيانبلا .ريغصلا عماجلا خست يأ ١١/٠١۸.



 لمعت ۳

 هو ا. ا. ا هو واود. . وام GGG ده ده وهو هه هواه GOG ههه ههه

1 0 

 :امهدحأ اًقعف « ””نانبا هلو «هالوم لتق دبع :«"”تادايزلا» ىف َركذو .foi ا
 و رص مت

 .هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح ىبأ دنع “هلك كلذ لَطَب

 ةلأسم ىف باوجلاك ف باوجلا هللا همحر فسوي ىبأ دنعو

 .("”باتكلا»

 )١( ةخسنو ءه١١8 ىضاقلا بئان ةخسن ىف تبثم :لصف :ظفل 948١هء

 ةخسنو ١٠١١۷ه. ٠ ۰

 يف يأ ؛تايدلا يف ركذو» :نيتيطخ نيتخسن يف يناقتإلل نايبلا ةياغ يفو (1)

 .تايدلا :لدب :تادايزلا :اهلك اهيفف ةيادهلا خست امأ «ها .طوسبملا نم تايدلا باتك

 هحرش عم «دمحم مامإلل ««تادايزلا» باتك يف هنيعب ةيادهلا صن تدجو مث

 .هيف ام هيف نايبلا ةياغ خّسُت صن يقبو ءرمألا رهظف ٠٤١١/٤ ناخ يضاقل

 .نانبا ئلومللو :ئرخأ يفو «ناّيلو هل :خسُت يفو (۳)

 .عيمجلا لطب :خسُت يفو (5)

 .باوجلاك باوجلا نوكي نأ يغبني :فسوي يبأ لوق سايق ئلعو :خسُن يفو )٥(

 نيب دبع ناك اذإ :ةلأسم يأ ءهال47 ةخسن ةيشاح .ريغصلا عماجلا يأ (0
 .ه١/9 ةخسن ةيشاح .نيلجر



 ضني لصف

 و ده 6و و هو اه واو و هاو هو هاو ده واو ا. ده هلو واو و هو هاهو واهو واود هو واو واو و و هو هه هاه

 .«تادايزلا» يف َلئالدلاو «ةياورلا فالتخا © ذی مق

 دبعلا يف تبث صاصقلا ىح نأ :نيتلأسملا يف هللا همحر فسوي يبأل

 افع اذإف «هل صاصقلا قاقحتسا ُمنمَي ال ئلوملا كلي نأل ؛عويشلا ليبس ىلع
 «لكلا يف مئاش هنأ ريغ الام فصنلا وهو ءرخآلا بيصن بلقتا : :امهدحأ

 .هبحاص بيصن يف فصنلاو «هبيصن يف هفصن نوكيف

 ةع لف توب ال ةلوملا نأ رور "6 طقس صن ف نوكي اف
 اذهلف نزلا نه يفصنلا فصنو «يِقب هبحاص بيصن يف ناك انو الام

 .ةيدلا عّيَرب هدفا وأ «كبيصن فصن عقدا :لاقي

 بهذ لذي: ةنأل :لوتقملا ىح نوكب لاملا ,نم ابجي ام نأ ةامهلو
 دو هثويد هنم ضقت دةر اذهلو

 تح وت ال ٰیلوملاو «هتجاح نم غارفلا دنع هيف ٍلوفلخي ةثرولا مث

 . "هيف ةثرولا هفلخت الف «ًائيد هدبع ىلع

 .تادايزلا باتك يف هللا همحر دمحم ركذي مل يأ )١(

 يف اهيف ةيادهلا بحاص ظفل انه ئلإ» :(طوطخم) نايبلا ةياغ يف يناقتإلا لاق (؟)

 مل اذإ اهنأل ؛بّتكُت نأ قحلاو ءاهخسُت رثكأ يف ةخسنلا هذه بّتكُت ملو ءاهخّسُت ضعب
 .ها .«ًالصأ ليلدلا نع ريغصلا عماجلا ةلأسم ولخت :بتكُت

 بخ تنأو اف لاقو ۲۸٥/۹ ةيانعلا ئلع هتيشاح يف يدعس همالك لقتو

 نع ةيلاخ ريغصلا عماجلا ةلأسم ئىقبتو «تايدلا عضوب صتخي روكذملا ليلعتلا نأب

 - .ةتبلا ليلعتلا



۳Aلصف  

 « GG SOQهاهو  GGGهو ده او د. ماو ا. . و. ا. ىو هو ده دو واه هاه اه ٠

GCG SOS GOSS OS®هم 6م د. ا. ا. ىو ىو و وو و و او و و و ىو و ىو و وو و و اواو ىو  

 خسُت يف عقو» :لاق ثيح ءًاضيأ 8 ةيانعلا يف يتربابلا ًاضيأ اذه ىلإ راشأو

 ها .«عومسملا ىلع ليوعتلاو ءٌريثك فالتخا عضوملا اذه يف ةيادهلا

 5 ا ءاهتادايز عم ه407 ةخسن صن طايتحالل انه ركذأو :دئاس تلق

 :ةديدع ئرخأ خس يف ةتبثم يهو «ةدايزلا هذه

 كلذ لطب :امهّدحأ اًفَعف «نانبا ئلومللو «هالوم لق دبع :«تادايزلا» يف ركذو»

 يبأ ٍلوق سايق ئلعو ءًافالخ ركذي ملو «هللا امهمحر ینو یا دلع اک

 ا «باتكلا» ةلأسمو ةلأسملا كلت يف باوجلا نوكي نأ يغبني هللا همحر فسوي

 يأ «تادايزلا ال «باتكلا ةلأسم ليلد اذه :ه١۹۸ ةخسن ةيشاح يف بتك) :امهل

 ىلع ىّقبم هنأل ؛هدبع ئلع صاصقلا بجوتسي ئلوملا نأ :(هدبع ئلوملا صتقي نأ بجي
 هفصن :ًاعئاش ٍدوقلا فن امهنم رلحاو لكل بجو :بجو اذإف «مدلا قح يف ةيرحلا لصأ
 بلقنا :رّخآلا وفعب ًالام امهدحأ بيصن بلقنا اذإف «هبحاص كلم يف هفصنو «هكلم يف
 عبرا وهو «هبحاص كلم فداص ان فو طق :هکلم فداص امف «ًاعئاش

 انهم نعتاو لكل جونا لمتاف نعت نبع نم امهل اقع تر ضاضقلا نأ :هلو
 فاش ايف وأ ةةيحاض ونصت نيو هفت ن اخت ا يلوا ت لك يف

 ءازجأ نأل ؛دّوَقلا بوجو (يفن نودب. «عنمي :خسُت يفو) عنمي ال كلذ اکو

 لمتحا :لاملا ئلإ هقح لآ اذإف «ضعب نم ئلوأ اهضعب سيل دوقلا قح يف رلبعلا

 ىلع :لكلا نالطبو ؛- يفاعلا يأ - هبحاص بيصنب هقّلعت رابتعا ئلع « لكلا بوجو

 بجي ال لاملاو اعاش امه قّلعتي نايف :فصنلا بوجوو «هبيصنب قلعتلا رابتعا

 .كشلاب

 ركذي ملو «باتكلا ةلأسم يف باوجلاك هيف باوجلا :هللا همحر فسوي يبأ دنعو

 .ةياورلا فالتخا



 لاو هاو و. دعا. اد. واه واو واهو هاهو ده اه هو هاه هه هاه هاه هاهو هاهو ده ده. هه واه واه هه هاه

 هه هما. هاو او ىو و و اواو ىو واو ا. وو ده ده. هاه هاهو واهو واه هاه هاه هاف. هاه هاو ده هو هاهو اه هاه

eد6 د د  

 نأل ؛عويشلا ليبس ىلع دبعلا يف تبثي صاصقلا قح نأ :نيتلأسملا يف فسوي يبألو

 = .هجولا اذه ىلع نوكي :ًالام بلقنا اذإف «هل صاصقلا قاقحتسا عنمي ال ئلوملا كلم

 .امهل دبعلا ىلع ًابجاو ناك صاصقلا نأ :امهلوق هجو رابتعا ئلعف
 يف ًاعئاش نكل «ةيدلا فصن كلذو ألام رّخآلا بيصن بلقني :امهدحأ افع اذإف

 :يفاعلا ريغ وهو «هكيرش بيصن ئقال امو «طقس هلل ابيع ىلا اهي ءزجلا لك

 بيصن وهو «هعبر عفدي وأ «كلذب هيدفيف «ةيدلا م عب ةبجوم ةيانج تراصف «تبث

 .دبعلا لك عفد بجول : ةيدلا لك تبجوأ ول ةيانجلا نأل ؛يفاعلا

 نوكيف «صاصقلا يف امهنم راحاو لك ًقح نأ :هللا همحر ةفينح يبأ لوق هجو

 هنأ ريدقت ئلعو «هعيمج لطب :هسفن بيصن ئقال هنأ ريدقت ئلعف ءًاضيأ نّيعم ريغ

 :نيبيصنلا نم ًاعئاش ًافصن قال هنأ ريدقت ئلعو ؛هئيمج تبث :هيكيرش بيصن قال

 .هفصن لطبو هش كيف

 حلي يفصل يفصن لك نأل ؛ٍنّيعم ريغ نكل رابعا فصن يف كشلاب بجي ال لاملاو.

 نم ًاعئاش وأ هيحاص بيصن وأ هّيصن فصنلا كلذ ناك ءاوس روا فقل دعم

 هللاو«نضاضقلا لحم يف بلقنا :ًالام ْفعي مل يذلا ُفصن بلقنا اذإف «نْيَبيصنلا

 ها .«ملعأ ئلاعت



 لصف نو

 لصف

 r ولو ا 5 هر 2
 .مهرد فالا ةرشع ئلع دازت ال ؛هّميق هيلعف : ًاطخ ًادبع لت نمو

 يفالآ ةرشعب هيلع ّيِضَق : َرثكأ وأ مهرد يفالآ ةرشع هّتميق تناك نإف
 وأ مهرد فالآ ةسمخ يهو ءةيدلا ىلع اهتمبق تداز اذإ ةّمآلا يفو «ةرشع الإ

 . ةرشع الإ يفالآ ةسمخ اهل ّيِضق : کا

 و

 لصف

 دبعلا ىلع ةيانجلا ماكحأ يف

 .مهرد يفالآ ةرشع ئلع ُداَرُت ال «هّثميق هيلعف :أطخ ًادبع َلَتَق نمو) :لاق

 يفالآ ةرش رشعب "هيلع يضف :رثكأ وأ مهرد وفالآ ةرشع هتميق تناك نإف

 .ةرشع الإ

 :رثكأ وأ مرد و فلآ ةا يهو ‹ةيدلا ىلع اهتميق تداز اذإ ةمألا يفو

 .(ةرشع الإ يفالآ ةسمخب "اهل ّيِضَق

 .هللا امهمحر دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو

 .تَّعَلب ام ةغلاب هّتميق بجت : هللا امهمحر "”يعفاشلاو فسوي وبأ لاقو 8. 4 و

 .هل :خسُت يفو «هتلقاع ئلع يأ )١(
 .هل يضق :نودب خسُن يفو «هل ناك :ئرخأ يفو «هل يضف :خسُت يفو (۲)

 ۳٠/٠١. بلطملا ةياهن (9)



 ۳۷۱ دبعلا ىلع ةيانجلا ماكحأ يف

 .٠ .ه ها و م ا. ه٠. هاهو واو ه٠ يه هلو هو واو و د وأ ٠ هو وأو و واو ده يب هو و GORG QQ 4Q ههه

 ةغلاب هّثميق بجت :هرلي يف كّلهف ءأفلأ نورشع هّتميق ًادبع بص ولو

 .عامجإلاب ءْتَحَلَب ام

 كلمي ال وهو «ئلوملل بجي اذهلو «ةّيلاملا لدب نامضلا نأ :امهل
 .ةيلاملا ثيح نم الإ دبعلا

 ةيلاملا ءاقبب هؤاقبو «"'”دقعلا ئقبي :ضبقلا لبق عيبملا دبعلا ليف ولو

 ا «ةميقلا ليلقك راصو الدب وأ ءًالصأ

 سو وو

 لإ هَل يوو » :لاغت هلوق :هللا امهنتحر رلمحتمو ةفيلخ ىبآلو
 .ةيمدآلا ةلباقمب بجاولل سا يهو «اقلطم اهبجوأ 247 /ءاسنلا .ده

 «ةيلاملا ْئىنعم هيفو انک قا ئتح «ةيمدآلا / ونعم "یف 0

 .امهنيب عمجلا رذعت دنع ئندألا رادهإب اهرابتعا بجيف ءامهالعأ ةيمدآلاو

 .لاملا ىلع الإ دري ال بصغلا ذإ «ةيلاملا ةلباقمب :بصغلا نامضو

 نكي مل نإو "دمع هلن دعب ئقبي ئتح «ةدئاف بْن : دقعلا ءاقبو
 .ةيدلا رمأ يف كلذكف «ةيلاملا نع ًالدب صاصقلا

 .دبعلا :خسُن يفو .خسفني الو يأ )١(

 .أطخلا لتق يف ًادبع وأ ًارح لوتقملا نوكي نأ نيب لصف ريغ نم (۲)

 ١ .دبعلا يأ (۳)

 يهو «ةدئافلا عبتي :دبعلا لتق يف دقعلا ءاقب نأ :هنايبو ءامهلوق نع باوج اذه (4)

 .171/15 ةيانبلا .ةدئافلا لجأل ئقبي نأ ىلع لدي :هؤاقبف «حلصلاب الام صاصقلا بالقنا

 .ادمع هلتق دعب دقعلا قبي ئتح يأ (0)



VYدبعلا ئلع ةيانجلا ماكحأ يف  

2A. * 00 و 0  + NIT2 0  

 .ةسمخ الإ فالا ةسمخ ْئلع دازت ال ‹ هتمیف فص : رابعلا دي يفو

 وع
 ىلا « نا يل 5 وت

 . دبعلا ةميق نم ردقم وهف : رحلا ةيد نم هب ردقي ام لكو

 ءهيف حمس ال هنأ الإ «ةيمدآلا ةلباقمب '”بجاولا :ةميقلا ليلق يفو

 انآ ر هتميقب هار دقف

 انصقّتو «مهرد وفالآ ةرشعب ةردقم ٌرحلا ةميق نأل :ةميقلا ريثك فالخب

 .هتبتر طاطحنال ًاراهظإ ؛دبعلا يف اهنم
 ۲ و

 1 ”هنع هللا ىضر ٍدوعسم نب هللا دبع رثأب :ةرشعلا نييعتو

 الإ يفالآ ةسمخ ىلع "دارت ال «هيميق فصن :رلبعلا لي يفو) :لاق

 ؛ٌرادقملا اذه ْصَقنُيو «هّلكب ربتعتف «هفصن يمدآلا نم ديلا نأل ؛(ةسمخ

 .هتبثر طاطحنال ًاراهظإ
 .(دبعلا ةميق نم ٌردقم وهف :رحلا ةيد نم هب ردقي ام لكو) :لاق

 .ةميقلا بوجو يأ )١(

 ةياغ يف يناقتإلا لاق نكل :تلق .ها .هدجأ مل :185/7 ةياردلا يف لاق (۲)

 لاق هنأ هنع هللا يضر دوعسم نبا نع يخركلا رصتخم حرش يف يرودقلا ئور :نايبلا

 نبا عضوم سابع نبا ٌركؤو «ةرشع الإ فالآ ةرشع ىلع دازُي ال :دبعلا ةميق يف
 ها .حيحص ريغ : دوعسم

 وهو ءامهنع هللا يضر سابع نبا خسنلا ضعب يف عقو :7484/4 ةيانعلا يف لاقو

 ؛حصأ لوألاو «مهارد ةرشع هنم صقنيو ءرحلا ةيد دبعلا ةميقب لبي ال :هنع يور ام

 5//١71. رابخإلاو فيرعتلاو 2١7/15 ةيانبلا رظنيو ها .خسنلا رثكأل هتقفاومل

 .ريكذتلاب .دازي ال :خسُت يفو (۳)



 VY دبعلا ىلع ةيانجلا ماكحأ يف

 . اهتميق ٌمامت هيلعف : هدي يف تتامف ءًافلأ نورشع اهُتميق ةمأ بَصَع نإو
 هل ناك نإف : كلذ نم تام مث «ئلوملا هقتعأف ءٍابع دي طق نّمو

 ةفينح يبأ دنع اذهو «هنم صنف الإو هيف صاصق الف : ىلوملا ريغ ةثرو

 . هللا امهمحر فسوي يبأو

 شرا عطاقلا ىلعو «كلذ يف صاصق ال : هللا همحر دمحم لاقو

 .لضفلا لطبيو .هقتعأ نأ ىلإ كلذ نم هّصّقَت امو ءديلا

 .هاترّرق ام ىلع «مدلا لدب وه ْذِإ ءّرحلا يف ةيدلاك :دبعلا يف ةميقلا ّنأل

 مامت هيلعف :هدي يف تَتامف ءًافلأ نورشع اهّثميق ةمأ بص نإو) :لاق

 :ةلاملا نابض تتضعلا نامه نأ اك امل ات

 ناك نإف :كلذ نم تام مث «ئلوملا هقتعأف «رلبع دي َعَّطَق نمو) : لاق

 يبأ دنع اذهو «هنم صفا الإو «هيف صاصق الف :ئلوملا ريغ ةثرو هل

 .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح

 نقرأ عطاقلا ىلعو «كلذ يف صاصق ال :هللا همحر دمحم لاقو

 .(”لضفلا لطبيو «هقتعأ نأ ىلإ كلذ نم هّصَقَت امو ديلا

 ن ودلال نم اسال ر اا ف اقل تجب افا

 ةلاح رابتعا ئلعف «حّرَجلا تقو ىلإ ًادنتسم توملا دنع بجي صاصقلا

 .عطقلا يأ )١(

 .دبعلا ةميق مامت وهو قفز



 دبعلا ئلع ةيانجلا ماكحأ يف ا

 ه ثا و. ٠ و و و ىو و واوأاو واو اه و هه هاو ىو اه ده CSCC SCO OO اه هيه QO 4 4¢ واو ¢ واو ههه

 «ةئرولل نوكي :2'ةيناثلا ةلاحلا رابتعا ئلعو «ئلوملل لا نورك رجلا

 كفو ر اجو الع تجب الف ءافشمألا ردعتوب :ةانشالا ى

 .نيلاحلا يف :نّيكلملا نأل ؛ةابتشالا ليزي ال امهعامتجاو «مالكلا

 ام نأل :لِق اذإ َرَخآل هتبقربو «لجرل هتمدخب ئّصوملا دابعلا فالخب
 اذإف «توملا تقو لإ حرجلا تقو نم تباث :قحلا نم امهنم ردحاو لكل

 .هابتشالا لاز :اعمتجا

 ئوس ةثرو دبعلل نكي مل اذإ ام وهو «ةيفالخلا يف هللا همحر رامحملو
 ئدحإ رابتعا ىلع :كليلا هنأل ؛فّلتخا دق ةيالولا ببس نأ :ئلوملا

 يفالتخا ةلزنم َلرُبَف "٠ ئرخألا رابتعا ىلع :ءالّولاب ةثارولاو «نيتلاحلا

 ءاذكب ةيراجلا هذه ينّتعب :َرَخآل لاق اذإ امك «هيف باع اميف قحّتسملا

 0 تساي را لاق

 «ةيارس الب حرجلا ئقبي ب اهعاطقنابو «ةيارسلل قاتعإلا نألو

 .صاصقلا عنتميف دا نأ الب اردو

 يضقملا نأل اذهو «هّيفوتسيف «ئلوملل ةيالولا توبثب اًنقيِت اَنأ :امهلو

 .توملا ةلاح يأ )١(

 .حرجلا ةلاح يأ (؟)

 .توملا ةلاح يهو ()



 Vo دبعلا ىلع ةيانجلا ماكحأ يف

 .٠ 9 و و ىو و وأو و SGC هه هاهو و اه ها واو واه هاهو هو هو واه ده aS هاو اه ® ®

 .ءافيتسالاب لوقلا بجوف ءٌدِحّتم "مکحلاو «ٌمولعم "هل
 ريتعم الو «لوهجم هل يضقملا نأل ؛"”لوألا لصفلا فالخب

 .فاتخي ال مكحلا نأل ؛ءانه اه ببسلا فالتخاب

 ءًامكح حاكتلا كلم ياخي نيميلا كلي نأل ؛ةلأسملا كلت فالخب

 يف كلذو «قحلا هل نّم ءابتشال لب «هتاذل ةيارسلا عطقي ال قاتعإلاو

 ةلاح رابتعا ئلعف «لاملل ًاكلام ٌمّلِصَي ال دبعلا نأل ؛دمعلا نود ؛أطخلا

 ؛تيملل نوكي :متوملا ةلاح رابتعا ىلعو «ئلوملل ّقحلا نوكي :حرجلا
 .هابتشالا ءاجف «هاياصو و هثويد هنم ائضقتف رل

 .هيف ةيرحلا لصأ ىلع ىقبم

 ثراو ال ْذِإ ءهالوتي يذلا وه ئلوملاف :هل حلا نوكي نأ رابتعا ئلعو

 .قحلا هل نّميف ةابتشا الف «هاوس هل

 شرأ بجي :هللا همحر دمحم دنع نياصفلا يف صاصقلا عنتما اذإو

 هنأل ؛انركذ امك «قاتعإلا تقو ىلإ حْرجلا تقو نم هّصَقَن امو «ديلا

 .لضفلا لطبيو ؛هكلم ىلع لّصَح

 ص و

 م دبعلاو «صاصقلا هبجومف :دمعلا امأ

 .ىلوملا يأ (۱)

 صاصقلا وهو «هب يضقملا يأ (۲)

 .رلوملا ريغ ةكرو هل قاك يآ (6)



 دبعلا ىلع ةيانجلا ماكحأ يف ۳۷٦

 : امهدحأ ئلع قتعلا قوا ءاًجش مث ءّرح امكدحأ : هّيَدبعل لاق نّمو

 . ئلوملل امهشرأف

 هللا همحر رلمحم دنع باوجلاك :لوألا لصفلا ىف باوجلا :امهدنعو

 .ىناثلا لصفلا ىف

 ئلع قتعلا عقوأف ءاجش مث ر امكدحأ : هيدبعل لاق نمو) : لاق

 ةجشلاو ءنّيعملا ىف لزان ريغ قتعلا نأل ؛(ئلوملل امهشرأاف :امهدحأ 020 3 3 0 ٤

 .ةجشلا قح يف نّيكولمم اًيِقَبف «َنّيعملا فداصت
E E e 

 .رلبع ةميقو «رح ةيد بجت :لجر امهلتق ولو
2 03 5 

 ام ىلع ءدجو نم ٌراهظإو ءدجو نم ءاشنإ نايبلا نأ :قرفلاو
 دعبو ءامهقح ىف ءاشنإ ربتعاف «نايبلل الحم ىقب :ةجشلا دعبو فرع ص ر EOE ص

 امهدحأو اضخم ًاراهظإ هانربتعاف «نايبلل الحم 15 مل :توملا
 و و

 .رح ةيدو «رلبع ةميق بجتف «نيقيب
n 4 3 5 (۳ 00 ع 

 ةميق بجت ثيح :لجر ' امهنم ٍدحاو لك لتق اذإ ام فالخب
 0 0 9 م 5 

 .كلذ رني امهنم لكو ءارح امهنم راحاو لك لتقب نقيتن مل اَنأل ؛ نّيكولمملا
 .هتدئاف ديفي ال هنأل ؛لوهجملا ىف قتعلا توبث ٰىبأي سايقلا نألو

 نم لقنلا ةيالو هل انتبثأو «فّرصتلا ةحص ةرورض :هانحّحص امنإو

 )١( ةيانبلا .هقفلا لوصأ ملع يف يأ ١158/1١5.

 ) )۲اعم يأ



 ضف دبعلا ئلع ةيانجلا ماكحأ يف

 ءاش نإو .هتميق ذخأو «هدبع عقد ئلوملا ءاش نإف : دبع ئتيع ًاَقف نمو

 . هللا همحر ةفينح ىبأ دنع ناصقنلا نم هل ءىش الو .هكسمأ

 ءدبعلا عقد ءاش نإو «هصقت ام ذخأو ءدبعلا كسمأ ءاش نإ :الاقو

 . ەتمىق ق َذَخآو

 نود «سفنلا يف يهو ءةرورضلا ل ردقتيف ا ىلإ لوهجملا

 .""اهقح يف ًاكولمم لك يقبف ءيفارطألا
 «هتميق ذحأو «هدبع عقد ئلوملا ءاش نإف :لبع يتيع أقف نَمو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع ناصقنلا نم هل ءيشاالو ءهكَسْمَأ ءاش نإو

 ءدبعلا عقد ءاش نإو ءهّصقَن ام ذخأو ءدبعلا كسمأ ءاش نإ .:الاقو

 .(هتميق خو

 هنأل ؛"ةثجلا ؛ كسميو ءةميقلا لك مضي :هللا همر '”يعفاشلا لاقو

 ئدحإ طق اذإ امك «هكلِي ىلع يقابلا يقبف «تئافلاب ًالّباقم نامضلا لك

 هْينَيع ىدحإ أقف وأ «هيدي

 قح يف ةربتعم يهو «تاذلا يف ةمئاق َةيلاملا نعم نإ :لوقن نحنو
 .هيلع ًارصق ؛تاذلا قح يف اهرابتعا طوقسل ؛فارطألا

 )١( ةيانبلا .ةجشلا اهيلع تعقو يتلا فارطألا تح يف يأ ١159/15.

 .امهقح :خسُن يفو
 ."؟6/7 بذهملا (۲)

 .حاحصلا راتخم .ناسنإلا صخش :ةثجلاو «دبعلا تاذ ئلوملا كسمي يأ (۳)

 .ندبلا عيمج يأ (5)



 دبعلا ئلع ةيانجلا ماكحأ يف ۳۷۸

 ٠ 6 ا . و. و اه هو GGG GHGS هه هه GG هدو هله هاو ههه هه ي هاه

 ٍسنج تيوفتب ءوجو نم سفنلا فالتإ دجو دقو ةربتعم تناك اذإو

 ًاعفد ؛ةثجلا كلمتي نأ 2 :لكلا ةميقب ردقتي نامضلاو «ةعفنملا

 ةلثامملل ةياعرو «ررضلل

 .ةيلاملا ئنعم هيف سيل هنأل ؛ٌرح يتيع اقف اذإ ام فالخب

 يفو «يكلم ىلإ كلم نم لاقتنالا لبقي ال هنأل ؛رّبدملا يئيع يفالخبو
 .ةعفنملا سنج تیوفت دجوي مل :نيئيعلا ئدحإ ءققو ا ئدحإ ِعْطَق

 هله الوعل تي نأ بجو ارش ناك امل ةيلاملا عم نأ الو

 رخ هريغ بوث قرح نم نف «لاومألا رئاس يف امك «هانلق يذلا هجولا
 كسم ءاش نإو «هتميق هتمضو «هيلإ بوثلا عقد كلاملا ءاش نإ :ًاشحاف

 .ناصقنلا هتمضو «بوثلا

 «هيف ٍةَردهُم ريغ ةيمدآلاف «تاذلا يف ًةربتعم تناك نإو ةيلاملا نأ :هلو
 .ًاضيأ فارطألا يفو

 ءءادفلا وأ عفدلاب ئلوملا ُرَمُْي :رخآ دبع دي َمَّطَق ول ًادبع نأ ئرت الأ

 .اهيف هتبقر َعابُت نأ :لاملا ىلع ةيانجلا بجوم نأل ؛ةيمدآلا ماكحأ نم اذهو

 "فا لو اجالا الغ مسقني ال نأ : :”لوألا ماكحأ نم مث

 .ةثجلا

 .ةيمدآلا ماكحأ يأ )١(

 .دبعلا تاذ أقف يذلا يناجلا كلمتي ال يأ )١(



 ۳۷۹ دبعلا ىلع ةيانجلا ماكحأ يف

 ه6 5. ا.ه و و و د. ده. هو اود.« .او اه ده ده هاه هاه هاه هه هه هاه هه و ®« جه واه هه ويو ك ها هله

 انرفوف ٌةّتجلا كّلمتيو ءءازجألا ىلع مسقني نأ :"ةيناثلا ماكحأ نمو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «مكحلا نم امهَّظح نْيهَبشلا ىلع

E FR RFنان  

 .ةيلاملا ماكحأ يأ )١(



 لصف ۸۰

 لصف

 دلولا مو ءِرّبدملا ةيانج يف

 هتميق نم لقألا ئلوملا َنِمَض : ةيانج ٍدلولا م وأ ٌربدملا ىج اذإو

 .اهيشرأ نمو
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 لصف

 دلولا مو ءرّبدملا ةيانج يف

 نم لقألا ئلوملا َنِمّض :ةيانج دلولا ُمُأ وأ ءرَبدملا ْىَنَج اذإو) :لاق
 را نمو هتمیق

 ۹ 5 5 0 0 3 3 5 و س

 ةيانجب ئضق هنأ هنع هللا يضر حارجلا نب ةديبع يبأ نع يور امل

 ." هالوم لع نيذملا

 :يرودقلا نم خس يف ءاج دقو «داليتسالاو ريبدتلا فصوب امهنم لك ةميق يأ (1)

 ىلع هتقلع ام يرودقلا خسُت فالتخال رظني .امهتيانج شرأ نمو ءامهتميق نم لقألا
 .41/5 يناديملل بابللا

 .امهتيانج شرأ يآ (۲)

 ةباحصلا نم رضحمب كلذب ْئضق دقو 77775(2) ةبيش يبأ نبا فنصم (۳)

 قئاقحلا نييبت .ًاعامجإ ناكف ءماشلاب ًاريفأ لوي ناكو نکن نم مهنع هللا يضر

 1١5/"/١9. ةيانبلا ا٦1



 ۴۸۱ دلولا مو ءرّبدملا ةيانج يف

 .٠ ه ها و اة. و واو و د. ا. و ا.ه واهو هواه هاو و اه ده هاو اه هه وه واه هه هه هه و ههه ها # ®

 ريغ نم داليتسالا وأ ريبدتلاب ةيانجلا يف هويلست نع ًاعنام داهم الو

 .ملعي ال وهو ةيانجلا دعب كلذ لعق اذإ امك راصف «ءادفلا هرايتخا

 يف اا نر رج الاداري نا هدو هه وم ئالا يقي اا

 .ةميقلا نم رثكأ يف ئلوملا نم علم الو «شرألا نم رثكأ

 هرايتخال ؛رلحاو سنج يف يفي ال هنأل ؛رثكألاو لقألا نيب رييخت الو

 .ةلاحم ال ّلقألا

 نيب َرييختلا ُديفُيف «نايعألا يف ةقداص تابَعَرلا نأل ؛ "نقلا فالخب

 .ءادفلاو عفدلا

 علم ال هنأل ؛ةدحاو ةميق الإ ُبجوت ال :تّلاوت نإو ٍرّبدملا تايانجو

 .ةدحاو ةبقر يف الإ هنم

 .كلذك اذهف ءُرّركتي ال كلذو «"دبعلا عفدك :هيف ةميقلا َمْفَد نألو

 .اهيف صصحلاب نوبراضتيو

 اذه يف ّمنملا ّنأل ؛هيلع ةيانجلا لاح يف دحاو لكل هّتميق ٌربتعُتو

 .ققحتي تقولا

 .ءادفلاو عفدلا نيب ريخي ثيح )١(

 .نِقلا يف يأ )۲)



AYدلولا مأو ءرّبدملا ةيانج يف  

 ئلؤألا ةيانجلا يلو ئلإ ةميقلا ئلوملا َمَقَد دقو ئرخأ ةيانج انج نإ نإف

 عب ءاش نإ : رايخلاب ينرلاف# E ديتلا 7 ايلوملا ناك 3

 همحر ةفينح يبأ دنع اذهو « لوألا ةيانحلا يلو عب نا ءاش نإو «ئلوملا

 . ئلوملا ىلع ءيش ال : الاقو «هّللا

 ةيانجلا يلو ىلإ ةميقلا ئلوملا عقد دقو ئرخأ ةيانج ئنج نإف) :لاق
 .عفدلا ىلع ٌروبجم هنأل ؛("”هيلع ءيش الف :ءاضقب ئلوألا

 ءا :رايغلاب يللا ءاضق ريغب ةميقلا | قَد ئلوملا ناك نإو) :لاق
 ةفينح يبأ دنع اذهو "وألا ةيانجلا ل مب ءاش نإو «ئلوملا عنا

 .(ئلوملا ىلع ءيش ال :الاقو هللا همحر

 ىلإ حلا لك َمَقَد دقف «ةدوجوم يناثلا ةيانجلا نكت مل عقد نيح هنأل
 .ءاضقلاب قَد اذإ امك راصو هَفِحّتسُم

 ةيناثلا ةيانجلا يلو قح عفدب ناج ىلوملا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 .ريخيف . «ًاملظ هقح ٍضْبقب ٌنواض لوألا يلوو ءًاعوط
 ةيانجلا كو كراشي اذهلو ءوجو ا ةنراقم ةيناثلا نأل اذهو

 يف ةيناثلا ةياتجلا م موي هّتميق ربتعُت هنإ ثيح نم «امکح ةرغأتمو «يلوألا

 ءيش الف : يهو 2/١17 ص يدتبملا ةيادب يف ةدايز ءاجو «ئلوملا ىلع يأ (۱)

 .ذخأ اميف هكراشيف «ئلوألا ةيانجلا يلو ةيناثلا ةيانجلا يلو ُعَِيو « هيلع

 .يدعس ةيشاح .ئلوألا ةيانجلا يلو ىلع عجري نأ هلف :ئلوملا عنا نإف (۲)



 ن دلولا ٌمأو ءرّبدملا ةيانج يف

 .ةدحاو ةميق الإ همَرلت مل : تايانج ئنج دقو رّيدملا ئلوملا قتعأ اذإو

 .انفصو ام عيمج يف رّبدملا ةلزنمب : دلولا أو
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 مل وأ قع «ءيش هب همّرلي الو «هرارقإ ْرِجَي مل : ةيانجب ٌرّبدملا ٌرقأ اذإو

 قح نم هب قلعت ام هلاطبإل ؛نيمضتلا قح يف ةنراقملاك ْتَلِعُجف ءاهقح
 ا ذا ؛ ةيناثلا يلو

 ةميق الإ هْمّرلت مل :تايانج ئنج دقو َرّبدملا ئلوملا قتعأ اذإو) :لاق

 نم قاتعإلا ٌدوجو راصف «عنملاب :هيلع بجو امنإ َنامضلا نأل ؛(ةدحاو

 .ةلزنمب :همدعو لع

 ةاليتسالا نأل ؛(انفصو ام عيمج يف رّبدملا ةلزنمب :ٍللولا مأو) :لاق

 .ريبدتلاك «عفدلا نم عنام

 تع «ءيش هب همزلي الو «هرارقإ زج مل :ةيانجب ُرّبدملا رق اذإو) :لاق

 فني ال :هب هرارقإو «هرليس ىلع :أطخلا ةيانج بجوم نأل ؛(َقِتِعَي مل وأ
 .ملعأ ئلاعت هللاو «ديسلا ىلع

f ¢ FR ايا 



 باب انك

 باب

 كلذ يف ةيانجلاو «يبصلاو رّبدملاو ٍدبعلا بْصْغ

 هيلعف : عطقلا نم هلي يف تامو «لجر هَّبَّصَغ مث ءهدبع دي َمَطَق نمو

 دي يف كلذ نم تامف ‹«بصاغلا راي يف هدي عّطق ئلوملا ناك نإو

 .هيلع ءيش الف : بصاغلا

 باب

 كلذ يف ةيانجلاو «يبصلاو رّبدملاو ٍدبعلا بصغ

 وى شر ع ا ت

 :عطقلا نم هي يف تامو « لجر هبصغ مث «هرلبع دي عطق نمو) :لاق

 عطقأ هئميق '"'هيلعف

 دي يف كلذ نم تامف «بصاغلا دي يف هدي عطف ئلوملا ناك نإو

 .(هيلع ءىش الف :بصاغلا
 3 ف ‹ عيبلاك :كللجلا يش هنأل ؛ةيارسلل عطاق 3 لإ نأ قلا

 لصفلا يف ""عطاقلا دجوي ملو «عطقأ هتميق بجتف ءٍةيوامس فب َكَلَم هناك

 .ةيناثلا ةلأسملا يف ةيارسلا عطاق يأ (7)



 A0 كلذ ىف ةيانجلاو بصلاو ربدملاو ٍدبعلا بصغ

 : هدي ىف تامف «هيلع ًاروجحم ًادبع هيلع ٌروجحملا ٌدبعلا ّبّصَع اذإو
 0 » ٠»

 .نماض وهف

 ئنجف «ئلوملا ئىلع هدر مث «ةيانج هدنع ئنجف ًاريدم بصق نمو

 . نافصن امهنيب هّيميق اولوملا ىلعف : ئرخأ ةيانج هدنع

 .بصاغلا ئلع هتميق فصنب ئلوملا عجريو

 ريصيف ءافلتم ئلوملا راصف «ةيادبلا ىلإ ةفاضم ةيارسلا تناكف «يناثلا
 .نامضلا نع بصاغلا ًاربَيف «ٌدادرتسا وهو «هيلع ئلوتسا هنأو فيك «ًادرتسم

 يف تامف « هيلع ًاروجحم ًادبع هيلع روجحتملا كيلا صغ اذإو) لاق

 :هلاعفأب داوم هيلع زوجعملا نال ؛(نماض وهف :هدي

 «ئلوملا ىلع هدر مث «ةيانج هدنع نجف ءًاربدم بصَغ نمو) :لاق

 ئلوملا نأل ؛(نافصن امهنيب هّيميق ئلوملا ئلعف :ئرخأ ةيانج هدنع نجف

 ءءادفلل اراتخم ريصي نأ ريغ نم مدل نع هسفن زجعأ قباسلا ريبدتلاب

 داو ةف الإ حمي ملو «هيف مهقح ذإ «ةيانجلا ءايلوأ تح ًالِطبم ٌريصيف

 يف امهئاوتسال ؛نيفصن نّيتيانجلا يّيلو نيب نوكتو ءاهتميق ٰیلع داري الف
 .بجوملا

 قحتسا هنأل aS ناو ب تاع داع عجريو) :لاق

 e قحتسا اذإ امك راصف «بصاغلا راي يف ناك ببسب لدبلا
 : تلا

 .بصاغلا دي يف ناك ببسب يأ )١(



 كلذ يف ةيانجلاو «يبصلاو رّبدملاو ٍدبعلا بص ۳۸٦

gd اذهو «بصاغلا ىلع كلذب مجري مث «ئلوألا ةيانجلا يلو ئلإ هُعفْديو 
 . هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع

 .هل مّلسيف « هتميق بفصنب عجري : هللا هةيحر دمحم لاقو

 ئرخأ ةيانج هدنع ئنجف «لجر هّبّصَف «ئلوملا دنع ئنج ناك نإو

 0 ٠ E و
 «بصاغلا ىلع كلذب عجري مث «ئلوألا ةيانجلا يلو ىلإ هعفديو) :لاق

 نأل ؛( "ل "مسي « هتميق فصنب عجري : : هللا همحر دي كي
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 « لوألا ةيانجلا يلول ام ضَوِع بصاغلا ئلع ئلوملا هب جرب يذلا

 لجر كلم يف لدبملاو لدبلا عامتجا ىلإ يدوي ال يك ؛هيلإ هٌمعفدي الف

 ګګ ؛قاقحتسالا َرركتي ال يكو «رلحاو
 ال :هّمَح يف ئنج نيح هنأل ؛ةميقلا عيمج يف لوألا ىح نأ :امهلو

 .دحأ همجازي

 يف ٍدبعلا لدب نم ًائيش دو اذإف «يناثلا ةمحازم رابتعاب :صضقتنا امنإو

 :هقح كل هدايا“: ًاغراف كلاملا دي

 نم قجتسا هنأل ؛بصاغلا ىلع هذخأ امب ئلوملا عجري :هنم هذآ اذإف

 .بصاغلا لي يف ناك ببسب هولي

 :ئرخأ ةيانج هدنع ئنجف «لجر هّبصَعف «ئلوملا دنع ئنج ناك نإو) :لاق

 ليس مست فو (1)
 .ىلوملل يأ (۲)



 YAY كلذ ىف ةيانجلاو «ىبصلاو رّبدملاو ٍدبعلا بصغ

 ‹«بصاغلا ىلع ةميقلا فصنب عجريو «نافصن امهنيب هتميق ئلوملا ئلعف
 .بصاغلا ئلع هب عجرُي الو « ىلوألا ةيانجلا يلو ىلإ هعفديف

 ناف : ئرخأ ةيانج نجف ءهّدر مث ءهرلي يف نجف ءًادبع ّبّصَع نمو
 «هتميق ففصنب بصاغلا ىلع هب عجري مث «نيتيانجلا يّبلو ىلإ هعفدي ئلوملا
 يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو «بصاغلا ىلع هب عجريو لوألا ئلإ هعف ديف

 هللا امهر تتوب

 ىلع ةميقلا يفصنب عجريو «"نافصن امهنيب هّتميق ئلوملا ئلعف
 لّصَح يفصنلا قاقحتسا نأ ريغ «لوألا لصفلا يف اَنيِب امل ؛(بصاغلا

 .بصاغلا دي يف يه تناك ْذِإ «ةيناثلا ةيانجلاب

 اذهو ««بصاغلا ئلع هب عجرَي الو «ئلوألا ةيانجلا يلو ىلإ همفديف)
 .هللا همحر دمحم دنع لوألا لصفلا فالخب «عامجإلاب

 ّبَّصَغ نّمو) :لاقف «دبعلا يف ةلأسملا هللا همحر "دمحم عضو مث

 ىلإ هعفدي ئلوملا ناف :ئرخأ ةيانج نجف ءهّدر مث «هرلي يف ىنجف ءًادبع
 ىلإ هعفديف «هتميق مفصنب بصاغلا ىلع هب عجري مث «نيتيانجلا "ييو

 فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو «بصاغلا ىلع هب عجريو «لوألا

 هلا ميمو

 .نيفصن :خسُت يفو )١(

 ۱۸١/١١. ةيانبلا .ريغصلا عماجلا يف يأ (۲)

 .دارفإلاب .يلو :خسُت يفو (۳)



YAKكلذ يف ةيانجلاو «يبصلاو رّبدملاو ٍدبعلا بص  

 . هل مَلُسَيِف «ةميقلا فصنب عجري : هللا همحر دمحم لاقو

 ئلوملا هَمَقَد : هدي يف ئنجف «هّبصَع مث ؛ئلوملا دنع ٌدبعلا ئنج نإو هك 3 5 5000 ا و 5 ٠
 و - 34 ا « +« و 4 ني

 .هب عجري الو لوألا ىلإ هعفديف «هتميق ففصنب عجريو «نّيفصن مهئايلوأ ىلإ

 مث «ئىلوملا ىلع هدر مث «ةيانج هدنع نجف ءًارّبدم بّصَع نمو
Pedع ۴  

 . نافصن امهنيب هّتميق ئلوملا ئلعف «ئرخأ ةيانج هدنع ىنج مث «هّبصغ
 . بص اغلا ىلع هتميقب قب عجري مث

 .هل "سيف «ةميقلا بفصنب عجري :هللا همحر دمحم لاقو

 ئلوملا هَعَفَد :هدي يف نجف «هّبصغ مث «ئلوملا دنع دبعلا ئنج نإو
 الو لوألا ىلإ هعفديف «هتميق يفصنب عجرّيو ءنْيَفصن مهئايلوأ لإ
 .(هب عجري

 نأ الإ ءانركذ ام عيمج يف رّبدملا يف باوجلاك :ددبعلا يف باوجلاو
 .ةميقلا عفدي لوألا يفو «دبعلا ئلوملا عفدي لصفلا اذه يف

 مث «ئلوملا ىلع هدر مث «ةيانج هدنع ئنجف ءارّبدم ّْبَّصَع نّمو) :لاق

 ؛("نافصن امهنيب هُئميق ئلوملا ئلعف «ئرخأ ةيانج هدنع ئنج مث «هّبصَع
 .ةدحاو ةميق هيلع بجيف «ريبدتلاب ةدحاو ةبقر منم هنأل

 .بصاغلا دي يف اتناك نيتيانجلا نأل ؛(بصاغلا ىلع هتميقب عجري مث)

 .مّلسيف : خس يف تطبضو (۱)
 .لوألا ةيانجلا يلو يأ (۲)

 .نيفصن : :خسُت يفو (۳)



 ۳۸۹ كلذ ىف ةيانجلاو «ئىبصلاو رّبدملاو ٍدبعلا بصغ

 . بصاغلا ىلع هب عجريو لوألا ىلإ اهفصن عفدّيف
 هيو ج2

 1 : ىمحب وأ ةَأْجَف هدي يف تامف ارح ایبص بصغ نمو

 دوجو دنع نأل ؛ةميقلا لك َقِحّمسا هنأل ؛("لوألا ىلإ اهّمصن عفديف)
 .دعب نم ٍةمحازملا مكحب صقكنا امنإو «هريغل ىح ال هيلع ةيانجلا

 ناك ببسب ناك قاقحتسالا نأل ؛(بصاغلا ىلع "هب عج يو) :لاق

 يلو 0 الو «ئلوألا ةيانجلا لو ىلإ هعفدي او ل ا ؛هرلي يف

 دقو «لوألا قح قبسل ؛فصنلا يف الإ هل ىح ال هنأل ؛ةيناثلا ةيانجلا

 .هيلإ كلذ لصَو

 .قافتالا ىلع :ليقو «ئلوألاك «فالتخالا ئلع ةلاسملا هذه :ليق مث

 امع ضرع :هب عجري يذلا : ئلوألا يف نأ : هللا همر دملا قرفلاو

 ولف «كلاملا رلي يف تناك ةيناثلا ةيانجلا نأل ؛ لوألا ةيانجلا يلو مّلَس

 .قاقحتسالا رركتي :ًايناث هيلإ عقد
 ؛ةيناثلا ةيانجلا نع ًاضوع لَعْجُي نأ ْنِكمُيف :ةلأسملا هذه يف امأو

 .هانركذ ام ئلإ يدؤي الف ءبصاغلا دي يف اهلوصحل
 م Of > . و 26 چ م

 ىمحب وأ 0 هدي ىف تامف ءارح ايبص بصغ نمو) :لاق

 .ئلوألا ةيانجلا يلو يأ )١(

 .187/15 ةيانبلا .ئلوألا ةيانجلا يلو ىلإ ًايناث هعفد يذلا فصنلاب يأ (۲)

 .هل ملسيو :خسُن يف تطبضو «ئلوملل يأ (۳)

 .ةءاجف :خسُت يفو (4)



 كلذ يف ةيانجلاو «يبصلاو رّبدملاو ٍدبعلا بصغ ۳۹۰

 ىلإ

 .ةيدلا بصاغلا ةلقاع العف : ةّيح هْيشَهَت وأ «ةقعاص نم تام نإو

0 

 .ءيش هيلع سيلف

 د الا ا لعق. كر ا لآ ام نم تام نإو

 E ااذهو

 "”يعفاشلاو رفز لوق وهو «نيهجولا يف نمضي ال نأ :سايقلاو

 ًابئاكم ناك ول هنأ یری الأ «ققحتي ال ٌرحلا يف بصغلا نأل ؛ هللا امهمحر

 نأ وأ :اديو ةبفر ارح ريغتضصلا ناك اذإف ادي رح هنأ عم هُنمضَي ال :ًاريغص

 ا

 «فالتإلاب نمضي نكلو «بصغلاب نمضي ال هنأ :ناسحتسالا هجو

 .قعاوصلا ناكم ىلإ وأ .”ةعبسم ضرأ ىلإ هلق هنأل ؛ًابيبست فالتإ اذهو
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 اذإف «ءناكم لك يف نوكت ال عابسلاو تاّيحلاو قعاوصلا نأل اذهو

 طْرَش نأل ؛هيلإ ُفاضُيف «يلولا ظفح لازأ دقو «هيف ٌدعتم وهف : "هيلإ هلق
 و

 .قيرطلا يف رفحلاك ادعت ناك اذإ ةلعلا ةلزنم لري ة ةلعلا

 حسا ي یعمب س ي )١( د ىفو «دحاو ىن د :شهنو «سهن :تلق .نيسلاب :هتسه :خ د ىفو 2:

 .ةيح ةسهَن وأ

 ) )۲.//ه نيبلاطلا ةضور

 ) )۳.عابسلا اهيلإ يوأي ضرأ يأ :ةلحّرم :نزو ىلع  «> eنام ١ و س ىف

 ) )5.ةروكذملا ءايشألا هيف نوكت عضوم ىلإ يأ



 ۳۹۱ كلذ يف ةيانجلاو «ىبصلاو ربدملاو دبعلا بصغ

 . ةيدلا هتلقاع ئلعف : هّلكقف ءادبع ئبص َعِدْوُأ اذإو

 .نّمضَي مل : هلكأف ءًاماعط عِدوأ نإو

 فالتخاب فلتخي ال كلذ نأل ؛ىَّمُحِب وأ ةأجف توملا فالخب

 هناي ك ابال خلا هيف بلغت عضوم ىلإ هلق ول تح املا

 .ًابيبست الْ هنوكل ا مضي

 .ةيدلا "هتلقاع ىلعف : "هلتقف ءأدبع يبص عو اذإو) :لاق

 دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو «(نّمضَي مل :هّلَكأف ءًاماعط عدوا نإو
 ا

 .ًاعيمج نيهجولا يف نمضي : هللا امهمحر ””يعفاشلاو فسوي وبأ لاقو

 خاوي ال :هكلهتساف «ًالام هيلع ٌروجحملا دبعلا عدوأ اذإ :اذه ئلعو
 .قتعلا دعب هب ذخاؤيو E هع ىلا علدل وللا

 .لاحلا يف هب حاوي : هللا امهمحر 7 يعفاشلاو فسوي يبأ دنعو

 .يبصلاو «دبعلا يف ةراعإلاو ثضارقإلا :يفالخلا اذه ئلعو

 .لقع دق يبص :“«ريغصلا عماجلا» لصأ يف دمحم لاقو

 )١( ةيانبلا .عدوملا دبعلا يبصلا لتقف يأ ۱۸١/٠١.

 .يبصلا ةلقاع يأ (۲)

 .؟7١947/1 ريبكلا يواحلا .نالوق اهيف هل ()

 .551/5 بلطملا ةياهن .نالوق اهيف هل (4)

 نم لعج ريغصلا عماجلا ققحم نأ هيبنتلا عم ٠٠۲ص ريغصلا عماجلا (0)

 = .لقعي :ظفل ئلعألا يف تبقُي ملو «لقعي يبص :خسشلا قراوف



 كلذ يف ةيانجلاو «يبصلاو رّبدملاو ٍدبعلا بص ۳4۲

 .ةنس ةرشع يتنثا نبا يبص يف ةلأسملا عَضَو ٠ ريبكلا عماجلا» يفو

TTٌريغ طيلستلا نأل ؛"'قافتالاب نمضي لقاعلا ريغ  

 .ربتعم هلعفو «ربتعم

 :نامتقلا هلع ف هكا ا موضع ام رم لام جفلتا هلأ ال

 يبصلا دي يف يبصلا ريغ هفلتأ اذإ امكو ءادبع ةعيدولا تناك اذإ امك

 .عدوملا

 الف ءموصعم ريغ ًالام فلتأ هنأ :هللا امهمحر دمحمو ةفينح يبألو

 اهورا هلا اذ انك. ناملعلا نحب

 عضو ثيح «هسفن ئلع اهّتوف دقو هل ًاقح تبث ةمصعلا نأل اذهو

 يف هسفن ماقم هريغ ماقأ اذإ الإ «رظنلل ًاقحتسم ئقبي الف «ةعنام رلي يف لاملا

 185/1١5« ةيانبلا يف ينيعلا هحرشي مل :ريغصلا عماجلا لصأ :ريبعت نإو :تلق

 .ريغصلا عماجلا يفو :ريبعت لامعتسا وه بلاغلا نإ ثيح «حارشلا نم هريغ الو
 مث «ًالوأ دمحم مامإلا هلأ يذلا يأ :ريغصلا عماجلا لصأ :ريبعتب دارملا لعلو

 .ريغصلا عماجلا سفن يف يأ :ه١۹۸ ةخسن ةيشاح يف ءاجو «هل هنم ليدعت هالت

 )١( ص٦٤ ۳.

 ةيانبلا ًامازل رظنيو «هللا مهمحر فسوي يبأ ¿ نيبو دمحمو ةفينح يب نيب ڊ يأ (۲)

 «ًالقاع يبصلا ناك اذإ اميف فالخلا ريغصلا عماجلا حارش نع 1 ثيح 35

 .ًاعيمج مهلوق يف نمضي الف :ًالقاع نكي مل نإو



 4۳ كلذ يف ةيانجلاو «يبصلاو رّبدملاو ٍدبعلا بص

 .نِمَض : الام كلهتسا نإو

 «يبصلا ىلع لالقتسالا ىلع هل ةيالو ال هنأل ؛انه اه ةماقإ الو ءظفحلا

 .هسفن ىلع ةيالو يبصلل الو

 .امهسفنأ ئلع ةيالو امهل نأل ؛هل نوذأملاو غلابلا فالخب

 دم وه دا قل هتم نال + ادص ةعيدولا تناك اذإ ام فالو

 .مدلا قح يف ةيرحلا لصأ ىلع

 ةمصعلا تطقس هنأل ؛يبصلا دي يف يبصلا ٌريغ هفلتأ اذإ ام فالخبو
 .هريغ نود «لاملا هدي يف "”مكَو يذلا يبصلا ىلإ ةفاضإلاب

 يبصلا نأل ؛ عاديإ ريغ نم :هب ديري «(نِوَض :ًالام كلهّتسا نإو) :لاق

 ىلاعت هللاو «دابعلا قوقح يف اهب ٌربتعم ال دصقلا ةحصو «هلاعفأب ذخاؤي
 اا ملعأ

RF FF ¥ 

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط ىف تبثم :لالقتسالا ىلع :هلوق )١(
 م 4 ۾

 .عیضو :خسن يفو (0)
 ةمالعلا اهيلع قّلع يتلا ةخسنلا يهو «ه۹٠٠ ةخسن يف انه خسانلا بّتَكو (۳)

 قيفوتب «باجُعلاو باعّصلا لئاسملا نم هيف امب بابلا اذه مت» :خسانلا بنك «يدعس
 ها .«باهولا زيزعلا هللا



 ةماّسقلا باب ۹٤

 ةماسقلا باب

 ًالجر نوسمخ َفِلْحّتسا : هلم نم مَلعُي ال < ولحم يف ليتقلا دج اذإو

 .ًالتاق هل انمِلَع الو ءهانْلتَق ام هللاب : يلولا مريخ : مهنم

5 4 2 

 نوسمخ فلخشسا : هلق نم مّلعي ال ل لَم يف ليتقلا جو اذإو) : لاق

 .(ًالتاق هل اتمع الو هانت ام هللاب : يلوا حي مهم الجر
 و

 ءايلوألا فلحتسا :"””ثول كانه ناك اذإ :هللا همحر ”*”يعفاشلا لاقو

 تناك ًادمع «هيلع ئعّدملا ىلع ةيدلاب “مهل ئّضقُيو ءانيمي نيسمخ

 لتقلا يف ئوعدلا تناك اذإ دولاب ئضقي :هللا همحر كلام لاقو

 .هللا همحر يعفاشلا يلوق دحأ وهو «دمعلا

 .مّسقلا نم ريبعتلا اذهب نوفلحي يأ (۱)

 .478/7 بذهملا (۲)

 ءهالا" 8 ةخسن ةيشاح .كلذ ىلع لدت ةمالعب نّيعم صخش ىلع مد يأ (۳)

 ٠ كول ئزرطملل ٍبرغملاو
 .مهل :لدب :هل :خسُت يفو .مدلا ءايلوأل يأ (5)

 .۹٤٠ص نيقلتلا (5)



 ۳۹٥ ةماّسقلا باب

 ٠ و و و واو و اهو و و واه هاه هو ده هاه ده ده ده So o هو dd هلو

 وأ «هنيعب رلحاو ىلع لتقلا ةمالع كانه نوكت نأ :"”امهدنع ثْوَللاو
 ريغ ةعامج وأ «لدع ةداهش وأ «ةرهاظ ٍةوادع نم «يعدملل دهشي رهاظ

 .هولتق ِةَّلَحَملا لهأ نأ لودع

 ال هنأ ريغ ءانبهذم لثم :"'هبهذمف :هل ًادهاش ٌرهاظلا نكي مل نإو
 .مهيلع ةيد ال :اوُقّلَح اذإو "يلوا ىلع اهدري لب «نيميلا ٌرّركتي

 مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :يلولا نيميب ةيادبلا يف هللا همحر يعفاشلل
 .”(هوُلَتَق مهنأ نوسمخ مكنم مسقيف» :ءايلوألل

 ىلع بجت اذهلو ءرهاظلا هل ٌدهشّي نم ىلع بجت نيميلا نألو
 .رليلا بحاص

 .هنيميب أدبي : يلولل ادهاش ٌرهاظلا ناك اذإف

 .هللا امهمحر يعفاشلاو كلام مامإلا يأ )١(

 نوسمخ فّلحتسُي نأ ىلع ءانبهذم لثم هللا همحر يعفاشلا مامإلا بهذم يأ (۲)
 ةلحملا لهأ ناك ول ٌنيميلا رركتي الأ :هدنع نكل «ءايلوألا فلحتسُي الو «مهنم ًالجر

 لها ئلع أيدي نيسمخ نم ضعب ئطعُي يأ «ئلوملا ىلع اهدري لب «نيسمخ نم لقأ
 اندنع نكل ءانيمي نيسمخ متت ىتح «لوتقملا يلو ئلع اهنم ضعب ئطعيو ءةلحملا
 ةخسنلا ه١۹۸ ةخسن ةيشاح ها .نيسمخ نم ّلقأ ةلحملا لهأ ناك ول نيميلا رركتت

 /١١9. 5 جاتحملا ينغم رظنيو «ةسيفنلا

 .لوتقملا يلو يأ (۳)

 .(11519) ملسم حيحص «(۳۱۷۳)يراخبلا حيحص (5)



 ةماّسقلا باب ۳۹٦

 هذه نأ ري لوكا يف امك "8 لصأ يعدملا ئلع نيميلا درو

 اذهلف ا ت لاملاو ءاهعماجي ال صاصقلاو « ةهبش عون اهيف ةلالد

 لاو امص ےس

 ىلع نيميلاو «يعدملا ىلع ةّيبلا» و ةالصلا هيلع هلوق :انلو

 .”«ركنأ نم ئلع نيميلاو# :' "”ةياور يفو "هيلع ئعدملا

 أدب مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ ا هيلع بّيسملا نبا یورو

 .مهرهظأ نيب ليتقلا دوجول ؛ ”مهيلع ةيدلا لَعَجو «ةماسقلاب دوهيلاب

 ىلإ يلولا ةجاحو «قاقحتسالا نود «عفدلل ةّجح َنيميلا نألو
 َقِحَتسَي ال نأ ىلوأف «لذتبملا لاملا هنيميب قحتسي ال اذهلو «قاقحتسالا

 .ةمرتحملا سفنلا

 ؛ يلولا لإ يملا عت را نأ لإ ةرانقإ : يلولا مهريختي : هلرثو
 .هقح نيميلا نأل

 )١( ةيانبلا .هللا همحر يعفاشلا مامإلل يأ ۱۹۲/۱۲.

 .40/65 ةيارلا بصن «(۱۷۲۸۸) يقهيبلا ننس «لاقم هيفو :لاق )١7751(« يذمرتلا ننس (؟)

 يفو ‹«ه ۹۸۱ ةخسن يف تبثم ثم اذكه : :ركنأ نم ىلع نيميلاو :ةياور يفو : هلوق (۳)

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط

 ننس :ظفللا اذهل رظنيو )۱۷١١(« ملسمو )٤٥٥۲(« يراخبلا يف هلصأ )٤(

 .7/817/0 يرابلا حتف يف رجح نبا هنسحو )75١707(: يقهيبلا

 ۲۸٤/۲. ةياردلا )١85657(« قازرلا دبع فنصم (5)



 4۷ ةماَّسقلا باب

 .يلولا فاح الو «ةيدلاب ةَّلحَملا لهأ ئلع يضف : اوفلح اذإو

 ؛ةلحملا لهأ يحلاص ٌراتخي وأ «لتقلاب همه نم ٌراتخي هنأ ٌرهاظلاو

 .لتاقلا ٌرَهظَيف «زّرحتلا غلبأ ةبذاكلا نيميلا نع مهّرّرحت نأ امل

 .لوكُلا :نيميلا ةدئافو

 غلبأب ملعلا ىلع حلاصلا نيمي :"'نومّلعيو نورشابي ال اوناك ناف

 .حِلاّطلا نيمي ديت امم

 سیلو نی هنأل ؛زاج :بفذق يف ًادودحم وأ .ىمعأ (”اوراتخا ولو

 .ةداهشب

 فب هلو. دلا احلا لهأ ئلع يضف :اوفلح اذإو) :لاق

 و
 ةالصلا ۾ هيلع 0 ؛ةيدلا بجت ال :هللا همحر “يعفاشلا لاقو

 .””«اهناميأب

 ١945/1١5. ةيانبلا .لتاقلا يأ (۱)

 ءدارفإلاب :راتخا :خسُت يفو .ئمعألا ىلع َنيميلا لوتقملا ءايلوأ راتخا يأ (۲)
 .يلولا :دارملاو

 .ةيانجلاب هل ئضقُي الو :يهو ءانه ةدايز ١١7ص يدتبملا ةيادب يفو (۳)

 .۲۸۸/۱ نيبلاطلا جاهنم (5)

 )١159(. ملسم حيحص (6)



 ةماَسقلا باب ۳۹۸

 يف امك «ةمْزْلُم ال هيلع ئعدملل ةئربم عرشلا يف تّدهُع نيميلا نألو

 .ئواعدلا رئ اس

 ثيدح ىف ةماسقلاو ةيدلا نيب عمج مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ :انلو

 .هنع هللا ىضر ' ''ميرم يبأ نب دايز ثيدح يفو «هنع هللا يضر لهس نبا

 ."”ةعداو ىلع امهنيب هنع هللا يضر ٌرمع ْعّمَج اذكو

 ءاربإلا ىلع لومحم :«ةوهيلا ُمُكَِرْبُتا :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 0 واع لاا
 رهظيل تعرش لب ءاولكت اذإ ةيدلا بجتل تعرش ام ةماسقلاو سس سوءا م و ن١ م 3 3 3

 :اوفلح اذإف ءلتقلاب "اورقيف ءةبذاكلا نيميلا نع مهزرحتب صاصقلا

 «يضاشقلا نش ةر لا تا

 نيب ليتقلا دوجول ؛ًارهاظ مهنم دوجوملا لتقلاب ُبجت ةيدلا مث

 فرع ام ىلع «ةظفاحملا يف مهريصقتب ْتَبَجَو وأ :مهلوكتب ال «مهرهظأ

 .أطخلا لتقلا ىف

 )١( ةياردلا رظني ۲/۲۸٥.

 )۲( قازرلا دبع فنصم )١8777(« .نادمه نم نطب :ةعداوو «786/7 ةياردلا

 ةيانبلا ١95/15.

 .رقيف : خس يفو )۳(



 ۹4 ةماّسقلا باب

 تف < ت ا و 5 -

 .فِلَحَي ىتح سبح : نيميلا مهنم ئىبأ نمو

 ا نیلا نأل ؛ (فلحي 1 ئتح سبح : “ريميل لا ل بأ نمو) :لاق

 .ةيدلا نيبو ””اهنيب عمجُي اذهلو ءمدلا رمأل ًاميظعت ؛ اهتاذل ةقحتسم
 ن وى 5 ع 5

 اذهلو «هقح لصأ نع لدب نيميلا نأل ؛لاومألا يف لوكنلا فالخب

 لا ندب طقم ال هيف نعي ايفون" عاملا كذب طخ

 اذكو ةّلَحَملا لهأ عيمج ىلع لتقلا يلولا ئعدا اذإ انركذ يذلا اذه
 ؛“"اطخلا وأ دمعلا يف ئوعدلاو «مهنايعأب ال «ضعبلا ىلع ئعدا اذإ

 .يقابلا نع نوزيمتي ال مهنال

 :ًاطخ وأ ًادمع هيلو “اولتق مهنأب مهنايعأب ضعبلا ئلع عدا "ولو
2 

 .( "”باتكلا» ىف باوجلا قالطإ هيلع لدي «باوجلا كلذكف

 .ةّلحملا لهأ نم يأ (۱)
 .ليتقلا يف يأ (۲)

 .نيميلا يأ (۳)

 .نيميلا يأ (5)

 .هب ئعّدملا يأ (5)

 .ه۷۹۷ ةخسن ةيشاح .ءاوس يأ (5)

 يف تبثم :ةلحملا لهأ لمكي مل نإو :ةحفص دعب نتملا يف هلوق ىلإ انه نم (۷)
 .اهضعب نم طقسو «عوبطملا يف كلذكو «ةيادهلا خست بلاغ

 .دارفإلاب .لتق هنأ :خسُت يفو (۸)

 .يرودقلا رصتخم يأ (9)



 .«طوسبملا» ىف باوجلا اذكهو

 ؟ةنيب كلا يلولل لاقيو «ةلحملا لهآ نم نيقابلا نع ةيدلاو ةماسقلا طقس

 .ةدحاو انيمي هيلع اعّدملا فّلحتسُي :ال :لاق نإف

 امنإو « مهريغ نم لتقلا دوجو لامتحال ؛ هابأي سايقلا نأ :ههجوو

 يعدملاو «مهيلع ئعدملا ىلإ ُبَسني ناكم يف ناك اذإ اميف صنلاب فرع
 اذإ امك راصو «سايقلا لص ئلع يقب "”:ءارو اميفو «مهيلع لتقلا يعدي

 .مهريغ نم رلحاو ىلع لتقلا عدا

 لصف ال هنأل ؛ةَلَحَملا لهأ ىلع ةيدلاو ةماسقلا بجت :ناسحتسالا ىفو

 .سايقلاب ال «صنلاب هبجونف «ىوعدو ىوعد نيب صوصنلا قالطإ يف

 ولف صن هيف سيل هنأل ؛مهريغ نم راحاو ئلع ئعدا اذإ ام فالخب

 .عنتمم وهو «سايقلاب امهانبجوأل :امهانبجوأ

 :ةئيب هل نكت مل نإو «ةنيب هل تناك اذإ هاعّدا ام تبي نأ كلذ ٌمْكُح مث

 .سايقلا عانتماو «صنلا مادعنال ؛ةماسقب سيل هنأل ؛ةدحاو ًانيمي هفلحتسا

 ناك نإو هب تبثي :لاملا ىف ئوعدلاو لكت نإو «*ىرب :فّلح نإ مث

 .هادع اميفو :خسُت يفو )١(



 ٤١ ةماّسقلا باب

 و 0 روک کر ھو هوقرر
 . نيسمخ مَ ئتح مهيلع ناميألا ترّرك : ةلحملا لهأ لمكي مل نإو

 هركذنسو «"”ئوعدلا باتك يف ئضم “ٍفالتخا ىلع وهف :صاصقلا يف )

 .ئلاعت هللا ءاش نإ "دعب
 و و ع 02 يكل - و هوو 7

 متت ىتح مهيلع ناميألا تررك :ةلحملا لهأ لمكي مل نإو) :لاق
 م )£(

 يلا فاو ””ةماسقلا يف ىضق اّمَل هنع هللا يضر مغ نأ يور

 اتم تح مهنم لجر لع َنيميلا وكف الجر نوعبرأو عمت
(ND ٠. 8 

 ا ةيدلاب ئضق مث "٠ ا

oو 0  

 ."'كلذ لثم هللا امهمحر يعخنلاو «حيرش نعو

 .هللا مهمحر هيبحاصو مامإلا نيب يأ )١(

 ...اصاصق ئعدا نمو :لاق ثيح «نيميلا باب يف (۲)

 راحاو ىلع يلولائعدا نإو :فتصملا لوق دنع «ةحفص رشع ثالث وحن دعب (۳)

 ها .ناسحتسالاو سايقلا هيف انركذو هانركذ دقو «مهنع ةماسقلا طقست مل : هنيعب

 .نوسمخ :خسُن يفو )٤(

 .ةماسقلاب :خسُن يفو (0)

 يأ «ةلصلا نودب :هافاو :نولوقي ةغللا لهأو :هيلإ فاو :فّئصملا ركذ اذكه (0)

 7٠١/915. ةيانبلا .هاتأ

 .نيسمخ :خسُت يفو (۷)

 7١١/15. ةيانبلا «7385/157 ةياردلا )۱۸۳١۷(« قازرلا دبع فنصم (۸)

 .785/5 ةياردلا )۲۷۸٤٤(« ةبيش ىبأ نبا فنصم (9)



 ةماّسَقلا باب ۲

 . دبع الو قأرما الو .نونجم الو «ىبص لع ةماسق الو

 .ةيد الو «ةماسق الف : هب رنا ال تيم دجو نإو

 .نكمأ ام ةّنسلا هذه مامتإ بجيف «ةّنسلاب بجاو َنيسمخلا نالو

 ماظعتسا هيف مث «ةّنسلاب اهتوبثل ؛ةدئافلا ىلع فوقولا هيف ُبّلطُي الو

 .مدلا رمأ

 سيلف :مهدحأ ىلع َنيميلا ركي نأ يلولا دارأف «ًالماك ُددعلا ناك نإف
 .لامكإلا ةرورض راركتلا ىلإ ريصملا نأل ؛ كلذ هل

 لهأ نم اسيل امهنأل ؛(نونجم الو «يبص ىلع ةماسق الو) :لاق

 .حيحص لوق نيميلاو «حيحصلا لوقلا

 لاو لا لهأ نم اسيل امهنأل ؛(دبع الو ءٍوأرما الو) :لاق

 اله الغ
 .(ةيد الو «ةماسق الف :هب َرَْأ ال تيم دجو نإ نإو) :لاق

 هريثابي ببسب هئايح تف نم :يفرعلا يف ليتقلا ذإ و
 يب هم

 eT «دبعلا لْعِف عب 2 ةفازقلاو أ ل يمد ا 2« يح

 .لتقلا لامتحا

 هنوك ئلع هب لدتسپ رثأ هب نوكي نأ نِ دب الف «مّسقلا ''مهيلع بجي مث 0 2 ع 2 2 3 م 1
 o 0 نس 4 و 29 5 ص 5

 ."”حيحصلا وه « قنخ وأ ترض را وآ «ةحارج هب نوكت نأب كلذو « اليتق

eهيلع :خسُت يفو «نيميلا . 

 اها ٠٤١ ةخسن يف تبثم ثم :حيحصلا وه : هلوق (۲)



 عم ةماّسَقلا باب

 .هركذ وأ هربد وأ همف وأ هفنأ نم جرخي مدلا ناك نإ كلذكو

 .ليتق وهف : هنذأ وأ هنْيَع نم مدلا جرخُي ناك نإو

 هعمو فصنلا وأ ءْنَدَبلا فصن نم راک وأ «ليتقلا ندب دجو ولو

 . ةيدلاو ؛ةماسقلا اهلهأ ئلعف : م ف سارا

 . .هعمو يفصنلا نم لقأ دو وأ «لوطلاب ًاقوقشم هفصن جو نإو

 ُجرخَي ال هنأل ؛(هَنْذَأ وأ هنيع نم ٌمدلا َجَرَخ ناك اذإ "”كلذكو) :لاق

 .ةداع يحلا ةهج نم لعفب الإ امهنم

 هل سار

 .(هركذ وأ هربذ وأ همف وأ هفنأ نم مدلا جرح اذإ ام) فالخب

 هانركذ دقو «رلحأ لف ريغب ةداع " ”جراخملا هذه نم جرخي مدلا نأل
 ."”ديهشلا يف

 فصنلا وأ ءندبلا بفصن ني ٌرثكأ وأ «ليتقلا ندب جو ولو) :لاق

 .ةيدلاو ءةماسقلا اهلهأ ئلعف :ِةَّلَحَم يف سأرلا هعمو

 هعمو بفصنلا نم لقا دجو وأ لطلاب ًاقوقشم هفصن دجو نإو

 «ةيدلاو ةماسقلا بجتف :هنذأ وأ هنيع نم مدلا جورخ :ةحارجلا لثمو يأ )١(
 لعجف «يدتبملا ةيادب صنل هحرش بيترت يف ةيادهلا يف ريغ فنصملا نأ ىلإ انه هبنأو

 .ريذلاو مفلاو فنألا نم مدلا رر س ها الار نيا م عقلا جورخ ةلأسم

 ةداتعملا قراخملا :(قرخ) 50١/١ برغملا يف لاق .قراخملا :خسُت يفو (؟)

 ها .هعمسن مل نإو قرخم :عْمَج :اهوحنو رّبدلاو نذألاو فنألاو مفلا لثم :ندبلا يف

 .ديهشلا باب «ةالصلا باتك يف يأ (۳)



 ةماّسقلا باب ٤

 . مهيلع ءيش الف : هسأر وأ هلجر وأ هدي جو وأ سرلا

 00 3e و ر و ي و ع
 .(مهيلع ءيش الف :هسأر وأ هلجر وأ هدي دجو وأ «سأرلا

 رثكألل نأ الإ «ندبلا يف هب درو دقو «صنلاب هانفرع ُمُكَح اذه نأل
 5 0 0 . 2 ل

 .يمدآلل اميظعت ؛ لكلا مكح

 و 0 3 2 ع

 .ةماسقلا هيف يرجت الف «هب قَحلم الو «ندبب سيل هنأل ؛لقألا فالخب

 ءٍةدحاو سفن ةلباقمب ناتيدلاو ناتماسقلا کت :هانربتعا ول انألو

 .نايلاوتت الو

fM o Kسىس ع هلم ب تأ كييك  MD 
 ىقابلا دجو ول لاحب ناك نإ لوألا دوجوملا نأ : هيف لصألاو

 01 2 و

 ."”دوجوملا يف بجت ال :ةماسقلا هيف يرجت

 و 2

 «*بجت :ةماسقلا هيف يرجت ال يقابلا دجو ول لاحب ناك نإو
 .هيلإ انرشأ ام ئنعملاو

eرركتت ال اهنأل ؛لصألا اذه ىلع بِحّسنت : "اذه يف ةزانجلا ةالصو 3 . 

 .عمتجت :خسُن يفو )١(

 .ةيدلاو ةماسقلا بوجو يف يأ (1)

 .فصنلا نم رثكأ ناك اذإ ينعي (۳)

 .لوألا دوجوملا يف ةماسقلا بجت ال يأ )٤(

 .ةماسقلا يأ (0)

 هعمو فصنلا وأ تيملا نم ٌرثكألا دجو اذإف «تيملا ضعب دوجو يف يأ (1)

 7١7/15. ةيانبلا .الف :الإو ضلع راق :سأرلا



 0 ةماسقلا باب

 لهأ ىلع ءيش الف : برضلا رثأ هب سيل طقس وأ ٌنينج مهيف دو ولو

 . ةّلَحَملا

 ةيدلاو ةماسقلا تبجو : قلَخلا مات وهو «برضلا ٌرثأ هب ناك نإو

 . مهيلع ءيش الف : قّلخلا صقان ناك نإو

 َنود «هتلقاع ىلع ةيدلاف : لجر اهُفوُسَي ٍةَباد ىلع ليتقلا َدجو اذإو

 .ِةَلَحَملا لهأ

 ءيش الف :برضلا ُرثأ هب سيل طقس و و :لاق

 .ًالاح َريبكلا قوفي ال هنأل ؛(ةَّلَحَملا لهأ ىلع

 ةيدلاو ةمانسقلا كوا :قلَخلا مات وهو «برضلا ٌرثأ هب ناك نإو) :لاق

 .ًايح لصفني ٍقْلَحلا مات نأ رهاظلا نأل ؛(مهيلع

 ال ءًاتيم لصفني هنأل ؛(مهيلع ءيش الف :قّلَحلا صقان ناك نإو) :لاق

 «هتلقاع ىلع ةيدلاف :لجر اهقوُسَي ٍةباد ىلع ليتقلا جو اذإو) :لاق

 .هراد يف ناك اذإ امك راصف «هرلي يف هنأل ؛ (ِةَّلَحَملا لهآ نود

 .اهبكار وأ ءاهدئاق ناك اذإ اذكو

 يف دج اذإ امك راصف «مهيديأ يف ليتقلا نأل ؛مهيلعف :اوعمتجا نإف

 .مهراد



 ةماّسقلا باب 6

 .امهبرقأ ىلع وهف : ليتق اهيلعو «نييتيرق نيب ةباد ترم نإو و هسا ٠م و 2 2 9

 . هتلقاع ىلع ةيدلاو «هيلع ةماسقلاف : ناسنإ راد يف ليتقلا دج اذإو

 ؛(امهبرقأ ىلع وهف :ليتق اهيلعو «نّيتيرق نيب ةباد ترم نإو) :لاق 7 هم 3 هل 03 ٠
 3 هه” ا . مس رع 95 ےک 5 3 8 2 يب

 َرمأَف «نيتيرق نيب دجو ليتقب يِأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور اَمِل

 .عرذڀ نأ

 ت و .٠ 4 5 رمز فير علب 7
 نيب دجو يذلا ليتقلا يف هيلإ بِك امل هنأ هنع هللا يضر رمع نعو

 و 00 تھ o 3 9 3 م ص لس

 ىلإ ليتقلا دجوف ‹سيقف «نيتيرقلا نيب سيقي نأب بک :بحْرأو ةعداو

 ."'ةماسقلاب مهيلع ئضقف «برقأ ةعداو
 اذإ هنأل ؛توصلا هلهأ غلبي ثيحب ناك اذإ ام ىلع لومحم اذه :ليق 3 و 5 8# 5 5

ww» 5 35 5 82 ٠ 2 5 و ماض 3 2  

 .اورّصق دقو ةرصللا مهنكمتف «ثوغلا هقحلي :ةفصلا هذهب ناك

E 71 و و  
 يف ٌرادلا نأل ؛(هيلع ةماسقلاف :ناسنإ راد يف ليتقلا دجو اذإو) :لاق

 .هذي

 م و
 .مهب هتوفو 2« مهنم هئرصُت نال ؛(هتلقاع ىلع ةيدلاو)

 عمجم يف يمثيهلا لاق ء(١١١٠) رازبلا دنسم )١١1751(« دمحأ دنسم )١(

 .فيعض وهو «يفوعلا ةيطع هيف :745/57 دئاوزلا

 .نميلا نم ةليبق :نادمهو 27١5/1 ةيانبلا .نادمه ةليبق نم ناّيح امه (۲)
 .يرهوجلل حاحصلا

 فيرعتلا 2587/7 ةياردلا 207181 ةبيش يبأ نبا رظنيو «ًابيرق مدقت (۳)
 .1757/5 رابخإلاو



 ۷ ةماّسقلا باب

 ١ رع لى هام 7

 هللا همحر ةفينح يبأ دنع كالملا عم ةماسقلا يف ناكسلا لخدي الو
7 7 

 . هللا همحر دمحم لوق وهو

 همحر ةفينح يبأ دنع كالملا عم ةماسقلا يف ناكسلا لخديي الو) :لاق

 :هللا ههر محم لوق وهون هلا

 امك ريبدتلا ةيالو ّنأل عنج مهيلع وه :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .ئنكسلاب نوكت :كلولاب نوكت
 نإو ٍدوهيلا ىلع ةيدلاو ةماسقلا لَّعَج مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ئرت الأ

OS 

 نأل ؛ناكسلا نود «ةعقبلا ةرصنب صتخملا وه كلاملا نأ :امهلو

 ققحتیف «مهيلإ ريبدتلا ةيالو تناكف مودا "”ههرارقو ءمزلأ كألملا ئنكس

 .مهنم ريصقتلا

 ,"”ههكالمأ ىلع مهَّرقأ مالسلاو ةالصلا هيلع ٌيبنلاف :ربيخ لهأ امأو

 .جارخلا ِهْجَو ىلع مهنم ذخأي ناكف

 .ًابيرق مدقت (۱)

 .مهرارقإو :خسُت يفو (۲)

 فيرعتلا رظني «هفالخ تباثلا لب ءهدجأ مل :785/7 ةياردلا يف لاق (*)

 ٠٤١/٤. رابخإلاو



 ةماّسقلا باب ۸

 ت

 . نيرتشملا نود ‹ةطخلا لهأ ئلع يهو

 . كلذكف : مهنم دحاو يقب نإو

 . نيرتشملا ىلع وهف : مهلك اوعاب نأب .مهنم ٌدحاو قبي مل نإو 2 ا

 يبأ لوق اذهو «(نيرتشملا نود ,"”ةطخلا لهآ ئلع ""'يهو) :لاق

 .هللا امهمحر دمحمو ةفينح

 بجي امنإ نامضلا نأل ؛نوكرتشم لكلا :هللا همحر فسوي وبأ لاقو
 4 م ير 4 و

 ءارصقم ايناج لعجي قيرطلا اذهبو ءظفحلا ةيالو هل نمم ظفحلا كرتب

 .هيف اووتسا دقو «كلملا رابتعاب ةيالولاو
 «قّراعتملا وه «ةعقبلا ةرصنب صتخملا وه ةطخلا بحاص نأ :امهلو 1-3 هو 0 ت 0 ص

 و 0 و

 .ليصألا ىلإ ريبدتلا ةيالوو «ليخد يرتشملاو «ليصأ هنألو

 .ةفوكلاب دهاش ام ىلع كلذ ْئنب هللا همحر ةفينح وبأ :ليقو

 .اّيب امل ؛ةطخلا لهأ نم ينعي «(كلذكف : مهنم ٌلحاو يقب نإو) :لاق

 .(نيرتشملا ىلع "وهف :مهّلك اوعاب نأب «مهنم ٌدحاو قبي مل نإو) :لاق

 بوجو نم روكذملا يأ :يكاكلا لاق .وهو :خسُت يفو «ةيدلاو ةماسقلا يأ )١(
 ۲٠۸/٠٠١. ةيانبلا .ةيدلاو ةماسقلا

 يلع ناتو: «تارامعلا نم كللذ ريغو ناد ا خلا اكمل وه 9
 نيب اهمَّسَقَو «ةدلبلا مامإلا حتف نيح اهنوكلمي اوناك نيذلا ةميدقلا كالمألا باحصأ

 7١8/15. ةيائبلا .مهؤابصنأ رّيمتتل ةطخ طتخَي هنإف ؛نيملاخلا

 ۲٠۰۹/۱۲. ةيانبلا .ةيدلاو ةماسقلا نم روكذملا يأ (۳)



 ۹ ةماّسقلا باب

 ۶ ع 7 1
 .هموق ىلعو رادلا بر ىلع ةماسقلاف : راد ىف ليتقلا دجو اذإو

 1 وو
 .اروضح اوناك نإ ةماسقلا ىف ةلقاعلا لخدتو

 5 يل ¢ 0 9 ا ل
 اذهو «ناميألا هيلع ٌرَركُت ءرادلا بر ىلع ةماسقلاف : ابيغ اوناك نإو

 . هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح ىبأ دنع

 . ةلقاعلا الع ةماسق ال : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 وأ «مهُمدقتي نم لاوزل ؛مهل تصلح وأ «مهيلإ تلقتنا ةيالولا نأل
 .مهمجازي

 ةف اراعو ناذلا تو الغ مانيلا :راد يف ليتقلا جو اذإو) :لاق

 .ًاروضح اوناك نإ ةماسقلا يف ةلقاعلا لخدتو

 انهو نالا هيلع رت «نادلا تر الع ةا: مع اوناكذإو
 .هللا امهمحر دمحمو ةفينح يبأ دنع

 رادلا بر نأل ؛(ةلقاعلا الع ةماسق ال :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 مهكراشي ال ةَّلَحَملا لهأك «"اهیف هريغ هكراشي الف «هریغ نم "هب صخأ
 .مهلِقاوع اهيف

 ءرادلا بحاص مزل امك ءةعقبلا ةرصُن مهتمزَل روضحلا نأ :امهلو
 .ةماسقلا يف هّنوكراشيف

 ريكذت نأ نايبلا ةياغ يف يزارتألا نع 7١١/١7 ةيانبلا يف ينيعلا لقن )١(

 .عضوملا ليوأت ىلع :هب :يف ريمضلا

 .ةماسقلا يف يأ (۲)



 ةماّسَقلا باب 2

 ءلجرل اهُرقُعَو ءلجرل اهقصن «ةكرتشم راد يف ليتقلا جو نإو
 .لاجرلا سوؤر ئلع وهف : يقب ام رَخآلو

 هلي يف يذلا ٍةلقاع ىلع وهف :امهدحأل ٌرايخ عيبلا يف ناك نإو
 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو

 هيف ناك نإو «يرتشملا ةلقاع ىلع وهف : ٌرايخ هيف نكي مل نإ :الاقو

 اهرشْعو ءلجرل اهفصن ءقكرتشم راد يف ليتقلا جو نإو) :لاق
 .("'لاجرلا سوؤر ىلع وهف :يقب ام َرَخآلو «لجرل

 يف ءاوس اوناكف «ريبدتلا يف ريثكلا بحاص مجازي ليلقلا بحاص نل
 ا ل سوفولا هده اغ ن وكف «ييفقلاو خلا

 (©ةيدلاف :ليتق اهيف دجو ئتح اهضبقي ملف ءًاراد ئرتشا نّمو) :لاق

 .عئابلا ةلقاع ىلع

 ءهرلي يف يذلا ٍةلقاع ىلع "”يهف :امهدحأل ٌرايخ عيبلا يف ناك نإو

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو

 :رايخ هيف ناك نإو «يرتشملا ةلقاع ىلع يهف :ٌدايخ هيف نكي مل نإ :الاقو

 .ءابصنألا ددع ىلع ال «لاجرلا سوؤر ْئىلع نوكي يأ .لقعلا يأ :وهف :هلوق )١(

 .ةيدلا وهو ءروكذملا يأ :وهف 7١١/١17: ةيانبلا يف لاق .وهف :خسُت يفو (۲)

 .ئىلعف :خسُت يفو «ةيدلا يهو «روكذملا يأ :وهف :خسُن يفو (۳)



 1۱ ةماّسقلا باب

 .هل ٌريصت يذلا ةلقاع ىلع يهف

 ريصقتلا رابتعاب ؛ًالتاق "”لّرنأ امنإ "'هنأل ؛(هل ٌريصت يذلا ةلقاع ىلع يهف

 ٌدافتسُت ةيالولاو ءظفحلا ةيالو هل نم ىلع الإ "”بجت الو ءظفحلا يف

 .كلملاب

 ءعدوملا نود «رادلا بحاص ٍةلقاع ىلع اذه يف ةيدلا تناك اذهلو

 :رايخلا هيف طورشملا يفو «تابلا عيبلا يف ضبقلا لبق يرتشملل كلملاو

 .“رطفلا ةقدص يف امك «كلملا ٌرارق ٌربتعُي

 ىلع ٌرَدَّتَقُي هنأ ئَرُي الأ ؛كلملاب ال «ديلاب ظفحلا ىلع ةردقلا نأ :هلو

 .ديلا نودب «كلملاب ٌرَدَتقُي الو ءكلملا نودب «ديلاب ظفحلا

 .ضبقلا لبق عئابلل ديلا :تابلا عببلا يفو

 .تابلا نود هنأل ؛ضبقلا لبق امهدحأل ٌرايخلا هيف اميف اذكو

 .ًافرصت هب سانلا صخأ وهف :هل ٌرايخلاو «يرتشملا دي يف عيبملا ناك ولو

 «بوصغملاك «ةميقلاب هيلع نومضم هدي يف وهف :عئابلل ٌرايخلا ناك ولو
 .ظفحلا ىلع ردي اهب ذإ هي ٌربَتعتف

 .رادلا بحاص يأ )١(

 .لزنأ :لوهجملاب تطبض خسُن يفو )۲)

 .ةماسقلا يأ (0)

 .هيف كلملا هل ررقت نم ىلع رطفلا ةقدصف :رايخلاب دبعلا عاب نأب (5)



 ةماّسقلا باب 1۲

 ا

 دهشي ئتح ةلقاعلا هلِقعت مل : ليتق اهيف دجوف اا
 هدي يف يذلل اهنأ ُدوهشلا

 باكّرلا نم اهيف نم ىلع ةماسقلاف :قيفس يف ليتك جو نإو

 تح ةلقاعلا هلِقعت مل :ليتق اهيف دجوف راد هدي يف ناك نّمو) :لاق

 ئتح ليلا بحاصل كلملا نم دب ال هنأل ؛(ءِدي يف يذلل اهنا ةوهشلا دهشي

E 

 باجيإل يفكت الف ةليتحم اهنكل «كلملا ىلع ًاليلد تناك نإو ُديلاو

 رادلا يف "هب ةعفشلا قاقحتسال يفكت ال امك «ةلقاعلا ىلع ةيدلا

 .ةنيبلا ةماقإ نم دب الف «ةعوفشملا

 بارلا نم اهيف نم ىلع ةماسقلاف :ةنيفس يف ليتق جو نإو) :لاق
 ىلع ُبجت .ئتح ءاهّيابرأ لمشي ظفللاو «مهيديأ يف اهنأل ؛(نْيحالَملاو

 .ناكسلا ئلعو «ءاهيف نيذلا بابرألا

 .اهدمي نم لع اذكو

 .ءاوس :كلاملا ٌريغو «كلذ يف كلاملاو

 لاا

 )١( ةيانبلا .كلملاب يأ 7١7/1١5.

 ةماسقلا بجت :ليتق اهيف دجأو اذإ ةبرعلا يأ ةلجعلا يف مكحلا اذكو يأ (۲)
 .7117/15 ةيانبلا .هريغو ةلجعلا كلام نم اهيف نم ىلع ةيدلاو



 1۳ ةماّسقلا باب

 .اهلهأ ئلع ةماسقلاف : ٍةَلَحَم دجسم يف دج نإو

 ا عماجلا دجسملا يف دجو نإو ءهيف ةماسق الف : مظعألا عراشلا وأ «عماحلا دحسملا ىف دجو نإ
 .لاملا تيب ئلع ةيدلاو

 : هللا همحر فسوي يبأ دنعف : اكولمم ناك نإ : قوسلا يف دجو ولو

 . كلاملا ىلع : امهدنعو «ناكسلا ىلع بجت

 ."”رهاظ هللا همحر فسوي يبأ نع يور ام لع '”اذهو

 «كلملا نود ديلا اهيف ٌربتعُتف «لوَحُتو لقنث ةنيفسلا نأ :امهل قرفلاو
 ."نالقنت ال امهنأل ؛رادلاو ةلَحملا فالخب «ةبادلا ىف امك

 ريبدتلا نأل ؛(اهلهأ ىلع ةماسقلاف :َِّلَحم دجسم يف دج نإو) :لاق

 .مهيلإ هيف
 0 . ا و

 «هيف ةماسق الف : مظعألا ن وأ ءعماجلا دجسملا يف دجو نإو)

 .مهنم دحاو هب صتخَي ال «ةماعلل هنأل ؛(لاملا تيب ىلع ةيدلاو

 .ةماعلا روسجلا كلذكو

 : انا اع لام لالا ب لاو

 همحر فسوي يبأ دنعف :ًاكولمم ناك نإ :قوسلا يف َدجّو ولو) :لاق
 .كلاملا ىلع :امهدنعو «ناكسلا ىلع بجت : هللا

 .ةماسقلا يف ءاوس هريغو كلاملا نوك يأ )١(

 .ءاوس :ةلحملا يف دوجوملا ليتقلا يف َكألملاو َناكسلا لعجي هنأل (۲)

 .حضاو ئنعملاو «دارفإلاب .لقنُت ال اهنأل :خسُت يفو (۳)



 ةماّسقلا باب 1٤

 تيب ئلعف : اهيف تيب يتلا ةماعلا عراوشلاك ءًاكولمم نكي مل نإو
 .لاملا

 .لاملا تيب ىلع ةيدلاف : نجّسلا يف اجو ولو

 . نجسلا لهآ ىلع ةماسقلاو ةيدلا : هللا همحر فسوي يبأ لوق ئلعو

 . ٌرَدَه وهف : ةراَمِع اهبرقب سيل رب يف دجو نإو

 تيب ئلعف :اهيف ْتَينُب يتلا ةماعلا عراوشلاك ءًاكولمم نكي مل نإو
 .نيملسملا ةعامجل هنأل ؛(لاملا

 .لاملا تيب ىلع ةيدلاف : نْجّسلا يف اجو ولو) :لاق

 ؛(نجسلا لهآ ىلع ةماسقلاو ةيدلا :هللا همحر فسوي يبأ لوق ئلعو
 .مهنم لَصَح لتقلا نأ ٌرهاظلاو «مهيلإ ريبدتلا ةيالوو ءناكس مهنأل

 مهب قَلعتی الف «نورصانتي الف «نوروهقم نجسلا لهآ نإ :نالوقي امهو

 .ةرصنلا لجأل بجي ام

 همرعف :مهيلإ ٌدوعي هُمْنَع ناك اذإف «نيملسملا قوقح ءافيتسال ينب هنألو

 .مهيلع عجري
 يبأ نيب اهيف فلتخم يهو «نكاسلاو كلاملا ”ةعيَرف هذهو :اولاق

 ۰ .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح
 مو رس رس 0 0 یال ا 5

 .(رده وهف :ةرامع اهبرقب سيل ٍةيرب يف دجو نإو) :لاق

 .اذك ئلع عيرفت اذه يأ (۱)



 1٥ ةماّسقلا باب

 .امهبرقآ ئلع ناك : نیتیرق نيب دجو نإو
 . رده وهف : ءاملا هب ٌرُمَي تارفلا طَسَو يف دجُو نإو

 .ناكملا كلذ نم ئرقلا برقأ ىلع وهف : ءىطاشلاب ًاسّيّتحم ناك نإو

 هذهب ناك اذإ هنأل ؛توصلا عامتسا نِم انركذ ام :برَقلا ٌريسفتو
 لحأ صوب الف «هظفح هيلع بجي الف «هريغ نم ثْوَعلا هقحلي ال :ةلاحلا
 :ةكولمم تناك اذإ امأ ءدحأل ةكولمم ةّيربلا نكت مل اذإ اذهو «ريصقتلاب

 .هتلقاع ىلع ةماسقلاو ةيدلاف

 فاك دقو «(امهبرقأ ىلع ناك :نيتيرق نيب اجو نإو) :لاق

 سيل هنأل ؛(رَدَه وهف :ءاهلا دب رمي قتفارفلا ٍرطسو يف دجو نإو) :لاق

 .هِكْلِم يف الو ءردحأ دي يف

 كلذ نم ئرقلا برقأ ىلع وهف :«ىطاشلاب ًاسّيّتحم ناك نإو) :لاق
 .(ناكملا

 ذ e اذه ةرصنب 2 هنأل ؛ 0 9 0 ىلع

 یف ت ئاَهب نودرويو ءاملا هنم نوب

 مايقل ؛هب اهلهأ صاصتخال ؛ةعفشلا هب وحَتسُم يذلا رهنلا فالخب

 .مهيلع ةيدلاو ةماسقلا نوكتف «هيلع مهدي

0007 2 
 .مهباود : خس يفو )١(

 .يدعس ةيشاح .ةيحانلا ليوأت ىلع ءطشلا يف يأ «خسنلا يف ثينأتلاب اذكه (؟)



 ةماسقلا باب ٦

 ر 2

 ةماسقلا طقست مل : هنْيعب ِةَلَحَملا لهأ نم ٍدحاو ىلع يلولا عدا نإو

 . مهنع طقس : مهريغ نم ٍدحاو ىلع ئعّدا نإو : مهنع

 طقست مل :هنّيعب ٍةَلَحملا لهأ نم ٍدحاو ىلع يلولا ىعَّدا نإو) :لاق

 .ناسحتسالاو سايقلا هيف انَرَكَّذو «"”هانركذ دقو «(مهنع ةماسقلا

 نم هاي دقو ؛("'ههنع طقس : مهريغ نم لحاو ىلع ئعّدا نإو) :لاق

 يرق 37

 . لبق
 2 3 ل 57 3 0

 لتاقلا نأ ىلع ليلد مهيلع ٍةماسقلا بوجو نأ وه :''”قرفلا ةجوو

 .مهنم هنأل ؛رمألا ءادتبا يفاني ال : مهنم ًادحاو هّنيبعتف ١ مهنم

 ءمهنم سيل لتاقلا نأ نايب كلذ نأل ؛مهريغ ني َّنّيَع اذإ ام فالخب
 مل ثيح «ًاريدقت َةَلَتَق مهنوكل ؛مهنم لتاقلا ناك اذإ نوُمَرْعَي امنإ مهو
 .ملاظلا دي ىلع اوذخأي

 الإ «مهّرهظأ نيب ليتقلا روهظ دّرجمب نومَرغَي ال ٍةَلَحملا لهأ نألو
 مهيلع هاوع ا مهريغ ىلع لتقل ىعدا | يمول ئوعدب ؟ هاوعد عنتما :مهريغ ىلع تقلا 'معدا اذإف «ىلولا ئوعدب
 .لبق نم اهانركذ دقو «هطرش دقفل ؛ طقسو « ضقادتلل

 ءهرخآ ىلإ ...هيلو اولتق هنأ مهنايعأب ضعبلا ىلع ئعدا ولو :ةلأسم يف يأ )١(

 .ًابيرقت تاحفص رشع نم رثكأ لبق تمدقتو

 .ةلحملا لهأ نع ةيدلاو ةماسقلا نم دحاو لك طقس يأ (۲)

 .ةلحملا لهأ عيمج ىلع لتقلا يلولا ئعدا اذإ انركذ يذلا اذه :هلوق هب ديري (۳)

 ءمهنع طقس :يلي امك ًابرطضم خست يف صنلا ءاجو .نيتلأسملا نيب يأ (5)
 .ةماسقلا بوجو نأ وهو «لبق نم هانيب دق قرفلا هجوو



 ۷ ةماّسقلا باب

 . ةَّلَحَملا لهأ ىلع وهف : ادق نع ولجأ افلا مون ئقتلا اذإو

 نكي ملف : هيب مهنم لجر ئلع وأ ؛كئلوأ ئلع ءايلوألا يعدي نأ الإ

 . ةنيبلا اوميقُي تح كئلوأ ىلع الو «ءيش د َةَّلَحَملا لهأ ىلع

 ٍدحأل َكْلِم ال «ضرألا نم ٍةالَقب اوماقأ ٍرَكسُم يف ليتق دجو ولو

 ةماسقلاو ةيدلا اهّكسَي نم ئلعف : طاطسُم وأ ِاَيخ يف دو نإف : اهيف

 . ةيبخألا برقأ اولعف : طاطسفلا نم ًاجراخ ناك نإو

 لهأ ىلع وهف : ليتق نع اولجاف «فويسلاب موق ئقتلا اذإو) :لاق

 .مهيلع ظفحلاو « مهرهظأ نيب ليتقلا نأل ؛ (ِةَلَحَملا

 ملف : هنيعب مهنم لجر ىلع وأ «كئلوأ ىلع ءايلوألا يعدي نأ الإ)

 ٍةّلحملا لأ ًةءارب تئمضت ئوعدلا هذه نأل ؛(ءيش ةَلحملا لهأ ىلع نكي

 .ةماسقلا نع

 ال :ىوعدلا درجمب نأل ؟؛(ةنّيبلا اوميقي ىتح كئلوأ ىلع الو) :لاق
 ."”انيور يذلا ثيدحلل ؛قحلا تبي

 .هسفن ىلع ٌةَّجُح هلوق نأل :ٍةَّلَحَملا لهأ نع قحلا هب طقسي ام

 كلم ال «ضرألا نم ٍةالفب اوماقأ ٍركسعُم يف ليتق : لجو ولو) :لاق

 ةيدلا اهتكسي نم ئلعف :طاطسُم وأ ءا يف ڇو ناف :اهيف راحأل

 ًارابتعا ؛(ةيبخألا برقأ ْئىلعف : : طاطسفلا نم انيراخ ناك ناو ااو

 .كلملا مادعنا دنع ديلل

 موق ئعدال :مهاوعدب سانلا ئطعي ول» :وهو .ةماسقلا باب لوأ يف يأ )۱(

 ۲۱۸/۱٠١. ةيانبلا .«ركنأ نم ىلع نيميلاو ..يعدملا ىلع ةنيبلا نكلو «موق ءامد



 ةماَّسقلا باب ۸

 الو ءةماسق الف : مِهرهظأ نيب ليتق دجّوو «ًالاتق اًَقَل موقلا ناك نإو

 كلاملا ىلع بجيف «ناكّسلاك :ٌركسعلاف : كلام ضرألل ناك نإو
 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع

 الو تلتف ام هللاب :فِلحّتسا :نالف هلك :فّلحتسملا لاق اذإو
 .نالف َريغ ًالتاق هل ْتْفَرَع

 «ةماسق الف :مهرهظأ نيب ليتق جوو ءألاتق اًوَقَل موقلا ناك نإو) :لاق

 .ًاردَه ناكف ههّلَتَق ودعلا نأ رهاظلا نأل ؛(ةيد الو

 .هاّنيب ام ئلعف :ًاودع اَوَقْلَي مل نإو

 لغ ةبجيف «ناكسلاك :ركسعلاف كلام“ نظرالل ناك نإو) :لاف
 .( هللا همحر ةفينح يبأ دنع كلاملا

 .هانركذ دقو «هللا همحر فسوي يبأل ًافالخ

 الو تلق ام هللاب :فلحّتسا :نالف هلق :فلحتسملا لاق اذإو) :لاق

 .(نالف َريغ ًالتاق هل "تفرع

 ام للعب بي الف «هوقي هيفن نع ةموصخلا طاقسإ ري هلل
 يقبف «نيميلا نع ىنثتسم راص :رلحاو ىلع لتقلاب ّرقأ اّمَل هنأل ؛انركذ
 .هيلع ُفّلحُيف هاوس نم مكح

 .تفرع الو «تلتق ام هللاب :ءاتلا حتفب خسُن يفو )١(



 1۹ ةماّسقلا باب

WY 5ت هر  

 مل : هلق هنأ مهريغ نم لجر ىلع ٍةَلَحملا لهأ نم نانثا َدِهّش اذإو

 . لبق : الاقو هللا همحر ةفينح ىبأ دنع اذهو ءامهتداهش لبق

 اهلهأ نم نادهاش ٌدهَشف «هنيَعب ِةَّلَحَملا لهأ نم ٍدحاو ىلع ْئعّدا ولو

 .ةداهشلا ِلَبقُت مل : هيلع

 هنأ مهريغ نم لجر ىلع ٍةَّلَحَملا لهأ نم نانثا َدهَش اذإو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح ىبأ دنع اذهو ءامهتداهش لبق مل : هلق

 2 تا م ت 0 هس ع رو 8
 تلطَب دقو ءءامصخ اوريصي نأ ةّيضرعب اوناك مهنأل ؛(لّبقُت :الاقو

 ليكولاك ‹مهتداهش لبقتف «مهريغ ىلع لتقلا يلولا ئوعدب ةيضرعلا 0 2 ١ * 000 ١ e هه .هد

 .ةموصخلا لبق لزع اذإ ةموصخلاب
 و و ص

 لبقُت الف «مهنم رداصلا ريصقتلل ؛نيلِتاق مهلازنإب ءامصخ مهنأ :هلو

 ةياصولا نم جرح اذإ يصولاك «موصخلا ةلمج نم اوجرخ نإو مهتداهش

 .دهش مث ءاهّلبق ام دعب

 نم لئاسملا نم ٌريثك جّرختي نيلصألا نيذه ئلعو :هنع هللا يضر لاق

 .سنجلا اذه

 “نادهاش َدهشف ءهنّيَعِب َةَلَحَملا لهأ نم راحاو ىلع ئعّدا ولو) :لاق
 .(ةداهشلا لبق مل :هيلع اهلهأ نم

 .ءاه نودب .لتف : ست يفو )1(

 .دارفإلاب .دهاش :خسُت يفو (۲)
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 الو هانَلَتَق ام هللاب : نوفّلحُي دوهشلا ّنأ : هللا همحر فسوي يبأ نعو
 . كلذ ئلع نودادزي

 نإف : ةحارجلا كلت نم تامف «هلهأ ىلإ لِقُتف «ةليبق يف َحِرْج نمو
 لوق 1ذهو «ةليبقلا يلع ةيدلاو ةماسقلاف': تام تح شارف بحانص ناك
 نا همجر ةت نبأ

 .ةماسق الو هيف نامض ال : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 نع اهُعطقي دهاشلاو هاّنيِب ام ىلع «لكلا عم ًةمئاق ةموصخلا ّنأل
 .ًامهّنم ناكف «هسفن

 الو مانّلَتَق ام هللاب :نوفلحي دوهشلا نأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو)

 .لتاقلا اوفَرَع مهنأ اوربخأ مهنأل ؛(كلذ ىلع "'نودادزي

 :ةحارجلا كلت نم تامف «هلهأ ئلإ لِقْتف «ٍةليبق يف حرج نّمو) :لاق
 و و 7

 اذهو «ةليبقلا ىلع ةيدلاو ةماسقلاف :تام ئتح شارف بحاص ناك نإف

 :هللا فجر ةت نبأ لوق

 يذلا نأل ؛(ةماسق الو « "هيف نامض ال :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 اذإ امك راصف «هيف ةماسق الو «سفنلا نود ام :ِّةَلَحَملا وأ ةليبقلا يف لَصَح

 .شارف بحاص نكي مل
 .صاصقلا بجو اذهلو ءال راص :توملا هب لصتا اذإ حّرَجلا نأ :هلو

 ها .نوديزي ال :لوقي نأ ىغبني 777/1١5: ةيانبلا ىف ىنيعلا لاق )١(

 .ةيد الو «ةماسق ال :خسُ يفو (۲)



 قف ةماّسقلا باب

 وأ ًاموي ثكمف «هلهأ ىلإ ناسنإ هّلَمَح قمر هب ٌحيرج هعم ًالجر نأ ولو

 فسوي يبأ لوق يف هلهأ ىلإ هَلَمَح يذلا نمضي مل :تام مث «نيموي
 . هللا همحر

 . نمضي : هللا همحر ةفينح يبأ لوق سايق يفو

 يبأ دنع هتثرول هتلقاع ىلع هتيدف : هسفن راد يف ًاليتق لجرلا جو ولو
 . هللا همحر ةفينح

 . هيف ءيش ال : هللا مهمحر ٌرفزو لمحمو فسوي وبأ لاقو

 نوكي نأ َلَمّتحا :نكي مل نإو «هيلإ فيضأ : شارف بحاص ناك ناف

 .كشلاب مزلي الف «حرجلا ريغ نم توملا
 ت ر 5

 ثكمف «هلهأ ىلإ ناسنإ هَّلَمَح قمر هب حيرج هعم الجر نأ ولو) :لاق

 يبأ لوق يف هلهأ لإ هّلَمَح يذلا نمضي مل :تام مث «نيموي وأ ًاموي

 ةلزنمب هذي نأل ؛(نمضَي : هللا همحر ةفينح يبأ لوق سايق يفو

 نيَلوقلا يهجو اَنْركَذ دقو ءاهيف هدوجوك :هردي يف ًاحيرج هدوجوف «َةّلَحملا

 .ةليبقلا ةلأسم نم هّلبق اميف

 هتثرول هتلقاع ىلع هثيدف :هسفن راد يف ًاليتق لجرلا دعو ولو): لاق

 ا ےک د و وو 5
 .ارده نوكيف «هسفن لتق هنأك لعجيف «حرجلا دجو نيح هدي يف



 ةماّسقلا باب ۲

 امهدحأ دجف «ثلاث امهعم سيلو «ٍتيب يف اناك نْيَلجر نأ ولو
 . ةيدلا ٌرَخآآلا نمضي : هللا همحر فسوي وبأ لاق : ًاحوبذم

 . هئمضتي ال : هللا همحر دمحم لاقو

 : هللا امهمحر رامحمو ةفينح يبأ دنعف :ةأرمال ٍةيرق يف ليتق دجو ولو
 OE ءاهتلقاع ىلع ةيدلاو «ناميألا اهيلع ُرَركُيو «ةماسقلا اهيلع

 ةيدلا يف لخدي ال اذهلو «لتقلا روهظ ىلع ءانب بجت امنإ ةماسقلا نأ :هلو

 .مهتلقاع ىلع ُبجتف «ةثر ٌرادلا :لتقلا روهظ لاحو «كلذ لبق تام نم

 :هِلْثَق روهظ لاح ّنأل ؛هسفن راد يف ًاليتق جو اذإ بتاكملا فالخب
 .همد ردهيف «هسفن لتق هنأك ريصيف «هکلم مكح لع ٌرادلا تیب

 دجوف «ثلاث امهعم سيلو تيب يف اناك نْيَلِجر نأ ولو) :لاق
 .ةيدلا ٌرَخآلا نمضي :هللا همحر فسوي وبأ لاق :احوبذم امهذحأ

 ناكف ءهّسفن لت هنأ لمتحي هنأل ؛(هّئمضَي ال :هللا همحر دمحم لاقو

 .كشلاب هئمضي الف :ٌرَخآلا هَل هنأ لمتحيو «"”هّهوتلا

 ناكف «هسفن لتقي ال ناسنإلا نأ َرهاظلا ّنأ :هللا همحر فسوي يبألو
 .ةَلحَم يف ليتق دج اذإ امك ءًاطقاس ٌمّهوتلا

 رلمحمو ةفينح يبأ دنعف :"'قأرمال ةيرق يف ليتق دجُو ولو) :لاق
 ءايتفاغ دع ةيدلاو»ءناميألا اهيلع زر 4و.« ةماينقلا اهنلع هلا اخر

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :مّهوتلا ناكف :هلوق )١(

 .ه١9/4:ةخسن ةيشاح .ةأرما كلم يأ (؟)



 ۳ ةماّسقلا باب

 . بَسَّنلا يف اهيلإ لئابقلا برقأ
 .ًاضيأ ةلقاعلا ىلع ةماسقلا : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 بحاص سيل ٍةيرق بناج لإ ! لجر ضرأ يف ًالينق لجر جو ولو
 ضرألا بحاص ْئىلع وه : لاق ءاهلهآ نم ضرألا

 .بّسّنلا يف اهيلإ لئابقلا برقأ
 ةفاسقلا نأل 4(نقيأ ةلقاعلا: ةراعب ةمانيقلا هللا ةر تسوي بأ لاقو

 ءاهلهأ نم تسيل ةأرملاو ٍةرصُتلا لهأ نم ناك نم ىلع ُبجت امنإ
 .يبصلا تهبشأف

aةققحتم ةأرملا نم لتقلا ةمهّتو . 

 ٍلمحتلا يف ةلقاعلا عم لخدت ةأرملا نإ :هللا مهمحر ''”نورخأتملا لاق

 .ةلقاعلا كراشت ةلتاقلاو « ةلتاف اهانلزنأ انأل ؛ةلأسملا هذه يف

 سيل يرق بناج ىلإ لجر ضرأ يف ًاليتق لجر لجو ولو) :لاق

 قحأ هنأل ؛(ضرألا بحاص لغ وه : : "لاق ءاهلهأ نم ضرألا ؛ بحاص

 .ةيرقلا لهأ نم هيضرأ ةرصُنب

 .ه ۵۹۳ ةنس ةيادهلا بحاص ةافو نأب ريكذتلا عم «ةيفنحلا خياشم نم يأ )١(

 دارملا نم مهنم ّدحأ نيبي ملف ةطوطخملاو ةعوبطملا ةيادهلا حورش تعجار (۲)

 تحت بِك دق «ه۷۹۷ ةخسنو «ه۷۳۸ ةخسن يف تدجو مث «لوقلا اذه بحاصب
 ها .ئلاعت هللا همحر دمحم يأ :لاق :ةملك

 حالطصالا اذه نأل ؛اهنودب باوصلا :تلق .هنع هللا يضر لاق :خسُت يف ءاجو

 .ملعأ هللاو «ةيادهلا بحاص فلؤملا هب دوصقملا



 ةماّسقلا باب ٤

 اشا ةه حملا لها نم لو لغ للا ىلولاا ا "ولو
 مهلازنإل ؛ةَلحَملا لهأ ىلع تبجو امنإ ةيدلاو ةماسقلا نأل ؛اهلاحب ةيدلاو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «نيلتاقلا ةلزنم

fدع دع داع  

 «يدعس ةمالعلا ةخسنك «ةيادهلا نم ةسيفن خست يف ةتبثم ةلأسملا هذه (1)
 .عوبطملا نمو «ئرخأ خسُت نم تطقسو ءهال8٠ ةخسنو

 ها .انه ىلإ لصألا ةخسن ْتََّلَب :ئرخأ خسُتو يدعس ةخسن يف انه بتكو (؟)



 t0 لقاَعملا باتك

 لِقاعملا باتك

 . أطخلاو دمعلا هبش ىف : ةيدلاو

 . ةلقاعلا الع ىهف : لتقلا سفنب ْتَِبَجَو ةيد لكو

 لِقاَعَملا باتك

o7 ربهم 

 لِقعَت اهنأل ؛ الق :ةيدلا / 0 «ةيدلا يهو ل م :لقاعملا

 .كسمُت يأ كفن نأ نم ءامدلا

 .أطخلاو دمعلا هبي يف :ةيدلاو) :لاق

 .(ةلقاعلا لع يهف :لتقلا سفنب ْتبَجَو ةيد لكو

 اهانركذ دقو «ةيدلا وهو «َلْقَعلا نودي ينعي «نولقعَي نيذلا :ةلقاعلاو
 .تايدلا يف

 يف مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :ةلقاعلا ىلع اهبوجو يف لضألاو

 ."”(هودف اوموق» :ءايلوألل هنع هللا يضر كلام نب لَمَح ثيدح

 رودس طاخبلاو ءرادهإلا ىلإ هجو الو ةمرتحم رسفنلا نالو

 باجيإ ىلإ هجو الف «قلآلا لإ ًارظن ؛"'دمعلا هيرش ىّلوت يذلا اذكو
 «ةبوقع ٌريصيف «هلاصئتساو هفاحجإ :ميظع لام باجيإ يفو «هيلع ٍةبوقعلا

 .تايدلا يف ًابيرق مدقت (۱)

 .هلتق تح ريغصلا طوّسلاب هبرض يذلا وهو (۲)



 لِقاَعَملا باتك ٦

 نم ُدَخْوُي «ناويدلا لهأ نم لتاقلا ناك نإ ناويدلا ّلهأ : ةلقاعلاو

 .فيفختلل ًاقيقحت ؛ةلقاعلا هيلإ مضت

 «هراصنأب "كلتو «هيف ٍةوقل "رصق امنإ هنأل :مّضلاب اوصخ امنإو

 .هب اوصف «هتبقارم مهكر يف نيرصقملا مه اوناكف «ةلقاعلا مهو

 ذخؤي «ناويدلا لهأ نم لتاقلا ناك نإ ناويدلا لهأ :ةلقاعلاو) :لاق
 .(نينس ثالث يف ""ههاياطع نم

 يف مهيماسأ ْتَبِيك نيذلا شيجلا مهو «تايارلا لهأ :ناويدلا لهأو
 .اندنع اذهو «ناويدلا

 كلذك ناك هنأل ؛ةريشعلا لهأ ىلع ةيدلا :هللا همحر “يعفاشلا لاقو
 .هلعب حُسن الو « ””مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر هع ئلع

 .براقألا "اهب ئلوألاو لص ””هنألو

 .طايتحالاو فقوتلاو تبثتلا يف يمرلا ةلاح لتاقلا رّصق يأ )١1(

 .هراصنأب ةلصاح ةوقلا يأ (۲)
 .مهتايطعأ :خسُت يفو )۳(

 5:05/١5. بلطملا ةياهن (5)

 يبأ نبا فنصم يف هانعمبو «ظفللا اذهب هدجأ مل :787/7 ةياردلا يف لاق (5)

 )۲۷٥۷۸(. ةبيش

 .771/1 ةيانبلا .لقعلا ليوأت ىلع ءٌةلص ةيدلا نأل يأ (5)

 .ه۷۹۷ ةخسن ةيشاح .ةلصلا يأ (۷)



 ۷ لِقاعملا باتك

 ٠ ن6 و و او و واو و ٠و هو واو هه هه هه هو واه هاو اهو وه واو هواه واو هو هه ®

 لقعلا لَعَج :نيواودلا نود ل هنإف «هنع هللا نشر ا :انلو

 «مهنع هللا يضر ةباحصلا نم رضحَمب كلذ ناكو «"ناويدلا لهأ ىلع

 لهأ ىلع ناك لقعلا نأل ؛ىنعم ٌريرقت وه لب خْنستِب كلذ سيلو

 يلا وكل لاو" فلا الا :عاونأب تناك دقو ةرْصُنلا

 .اىنعملل ًاعابتا

 لهأ مهتلقاعف :يفّرحلاب مهرصانت موق مويلا ناك ول :اولاق اذهلو
 .هلهأف :فلجلاب ناك نإو «ةقرجلا

u 02 ك )0(  (Voءاطّعلا وهو هلص وه اميف اهباجيإ كل لاق امك لص :ةيدلاو : 

 لعج نم لوأ - هنع هللا يضر - ٌرمع» :(۲۷۸۹۳) ةبيش ىبأ نبال فنصم یف )١(
 .۳۹۸/ 5 ةيارلا تيقن نلظنيو ««سانلا نود «ةلتاقملا تايطعأ يف ةرشع ةرشع ةيدلا

 ةيامحلاو رصانتلا ىلع ام ٍةليبق عم دقاعتو فلاحت اذإ يأ «ةالاوملا ءالو يأ (0)

 .رينملا حابصملا رظني .امهنيب

 .ةبلغلاو : يهو ءانه ةدایز ه4١1و ءها/8٠ ةخسُ يفو ءةقاتعلا ءالو يأ (۳)

 .787 /17 ةيانبلا .نالف ينب نم نالف دعي يأ (5)

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلا يأ (5)

 .ةرم ٍةنس لك يف جرخي وهو «لاملا تيب نم هل جرخي يذلا يأ (5)



 لِقاَعملا باتك ۸

 ت رھ ۶ ت 02 07 ٠

 .اهنم ذخأ : لقأ وأ «نينس ثالث نم رثكأ يف اياطعلا تجرح نإف

 ."”هالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع يورم :نينس ثالثب ٌريدقتلاو 7 5 ١
 )0 7 © رم

 ۶ رر ا 2 :E »ع

 ةرم ٍةََس لك يف جَرخَي ءاطعلاو «فيفختلل :"'ءاطعلا نم ذخألا نألو

 .ةدحاو

 ص صار
 حا :لقأ وأ «َنينس ثالث نم َرثكأ ىف اياطعلا تجرح نإف) :لاق 0

 ول اوتح «ءاضقلا دعب ةّلبقتسملا نيئسلل اياطعلا تناك اذإ :هّليوأتو

 اندجو» :هّلوق يعفاشلا مامإلا نع ٠١9/8 ئربكلا ننسلا يف يقهيبلا لقن )١(
 ملسملا رحلا ةيانج يف ئىضق ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر نأ ملعلا لهأ يف ًاماع

 ثالثلا يضم يف اهنأ :مهيف اًماعو «يناجلا ةلقاع ىلع «لبإلا نم ةئامب أطخ رحلا ىلع
 ٠٠١/۸ يقنلا رهوجلا يف ينامكرتلا نبا هبقعت نکل «ها .«اهثلث ةنس لك يف « نينس

 .فرعُ ال هنأب «رذنملا نبا نع ًالقن

 نأ» :ديعس نب ئىيحي نع ةعيهل نبا نع بهو نبا نع ۷٠/۸ يقهيبلا ننس يفو
 4 7 و 28

 .الضعم نكي مل نإ لسرم وهو ها .«نينس ثالث يف ةيدلا مّجَنُت نأ ةّنسلا نم

 ١١/5 هننس يف يذمرتلا هاكح يذلا ٌعامجإلا :عوفرملا اذه رمأ نم لشي اممو
 .«نينس ثالث يف ذخؤت ةيدلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ» :لاق دقف «(1857)

 نب رمع ءاطعلا ضرف نم لوأ )758٠١4(: ةبيش يبأ نبال فنصم يف (۲)

 .۳۹۸ ۰۳۳٤/٤ ةيارلا بصن رظنيو «نينس ثالث ىف ةلماك ةيدلا هيف ضرفو «باطخلا

 .اياطعلا :خسُت يفو (۳)

 .ةيدلاب يأ (5)



 .٠ 6و و هو ا. و د. هو واو د عاهوأا GOOG هو هاه هله ه هه هوو واو هه ىو او اه هله

 ذحؤي ال :ءاضقلا دعب تجرخ مث «ءاضقلا لبق ةيضاملا نينسلا يف تعمتجا

 .ئلاعت هللا ءاش نإ نيب ام ىلع ءءاضقلاب :بوجولا نأل ؛اهنم

 :لبقتسملا يف :هانعم ءقدحاو ٍةنس يف اياطع ثالث "”لتاقلل جرح ولو
 .انركذ امل ؛ ةيدلا لك اهنم ذحؤُي

 .ٍةَس يف اهنم وثلث لكف :نينس ثالث يف ةيدلا عيمج ٌبجاولا ناك اذإو

 ٍةنس يف ناك :لقأ وأ «سفنلا ةيد ثلث ””لقعلاب بجاولا ناك نإو
 داز امو «ةيناثلا ةنسلا يف :نّيئلتلا مامت ىلإ ِثْلتلا ىلع داز امو ءةدحاو

 .ةثلاثلا ةنسلا يف :ةيدلا مامت ىلإ كلذ ىلع

 هتبا بألا لتَق نأب «لتاقلا ىلع وأ «ةيدلا نم ةلقاعلا ىلع بجو امو

 .نينس ثالث يف هلام يف وهف :ًادمع

 وهف :هِلام يف لتاقلا ىلع بجو امو :هللا همحر ""يعفاشلا لاقو

 دمعلا هب قحلي الف ءةلقاعلا لُّمَحَتل ؛فيفختلل ليجأتلا نأل ؛ لا
 ١ .ضحملا

 .هادعتي الف ءالّجؤم هب درو عرشلاو «هابأي سايقلا نأ :انلو

 ثالث يف ءةيدلا ُرْْشْع رلحاو لك ئلعف :ًاطخ ًالجر ةرشع َلَتَق ولو

 .سفنلا لدب وه ذإ «لكلاب ءزجلل ًارابتعا ؛نينس

 775/1١7. ةيانبلا .لتاقلل :حصألاو «لقاعلل :خسُت يفو «لباقلل :خسُن يفو (1)

 .لعفلاب :ئرخأ يفو «لتقلاب :خسُت يفو «سفنلا نود اميف تايانجلا نم يآ (۲)

 /۲۲٣/٤. مالا (۳)



 لِقاَعَملا باتك قرف

 . هئليبق هّتلقاعف : ناويدلا لهأ نم نكي مل نمو

 يف مهارد ةعبرأ ىلع دحاولا دازي ال «نينس ثالث يف مهيلع مّسقُّنو
 و و ی

 .اهنم صقنيو «ةنس لك

 . مهيلإ لئابقلا برقأ مهيلإ مض : كلذل ةليبقلا م عسّتن نكت مل نإو

 بجاولا نآل :(ةيدلاب ءاضقلا تفو نم :نيتس ثالث ةدم ثيم امنو

 ءهتقَو نم اهؤادتبا ربتعيف ءءاضقلاب :ةميقلا ىلإ لّوحتلاو لا :يلصألا

 .رورغملا راو يف امك

 «مهب هّترصُن نأل ؛(هئليبق هتلقاعف : :ناويدلا لهأ نم نكي مل نمو) :لاق

 اللا ةربتعملا يهو

 ةعبرأ ىلع دحاولا دازي ال «نينس ثالث يف مهيلع مس ةثو) :لاق

 .(اهنم صقتيو ءِوَنَس لك يف مهارد

 اذهو ««هرصتخم» ىف هللا همحر يرودقلا هَرَكَذ اذك :هنع هللا يضر لاق

 ٠ .ةيدلا عيمج نم ٍةعبرأ ولع دار هنأ ىلإ ةراشإ

 عيمج نم راحاو لك ئلع ُداَرُي ال هنأ ئلع هللا همحر محم صن دقو
 لك يف دحاو لك نِي ڏخؤُي الف «ةعبرأ وأ ٍةثالث ىلع نينس ثالث يف ةيدلا

 .حصألا وهو ٍيهرد ثلثو مرد وأ «مهرد الإ ةنس

 لئابقلا برقأ مهيلإ مف :كلذل ةليبقلا عت نكت مل نإو) :لاق

 .فيفختلا نعمل كلذ لك ءًابسن :هانعم «(مهيلإ

 .لقاعملا :خسُت يفو )١(



 «مهونب مث «ةوخإلا :تابصعلا بيترت ىلع «برقألاف برقألا ٌمَضْيو

 .مهونب مث «مامعألا مث
 .مهبرقل ؛نولخدي :ليقف :ءانبألاو ءابآلا امأو

 لك بيصُي ي ال ئتح «جرحلا يفنل ملا نأل ؛نولخدي ال :ليقو
 ةرثكلا دنع ققحتي امنإ ىنعملا اذهو «ةعبرأ وأ ةثالث نم ٌرثكأ ٍدحاو

 00و رثَكُي ال ءانبألاو ءابآلاو

 لإ مض :ةيار لهأ ا E ىلعو

 رتا برقألا ٌرْمَأ مهّبَرَح اذإ ةرصُن مهبرقأ ينعي «تايارلا برقأ

 .اندنع هلک اذه مل هب مِلاعلا وه هنأل ؛مامإلا ىلإ كلذ ضوقيو

 رايد ضن قجاو رك مرتع جاکر " يعفاشلا دنعو
 ا 0
 ةا «كلذ اهاندأو «ةاكزلاب هربتعيف ا هنأل ؛ لكلا نيب يوسيف

 .رانيد ؛ فصن ا مهارد

 لصأ نم ذخؤت ال اهنأ ئرت الأ ؛ اهنم ةبتر طحأ يه :لوقن انكلو | نم خوت ال اهنأ ئر الآ ٠ اهتم ةبتر طحأ يه :لوقن انکل

 . 1 3 آر 3 10 00 ۵ دم 3 4. ض اذكوه
 .نورثكي :ْئرخ خسن يف تطبض و (اها٠ت ةخسن يف تطبض )0غ(

 .541/7 بذهملا (۲)

 .ئوسيف : لوهجملاب خست يف تطبضو )۳(

 .ةيدلا يأ (5)

 .ةاكزلا يأ )٥(



 لقاَعملا باتك ۲

 .فيفختلا ةدايزل ًاقيقحت ؛اهنم رصقتنيف «لاملا

 « مهقازرأ يف ةيدلاب ئضقي :قزرلا ؛ باحصأ ٍلْجَرلا اتا لز

 ةلزنمب :مهقح يف قرّرلا نال ؛ثلثلا :ٍةكَس لك يف «نينس ثالث يف

 قالا ني نق ا لك ذإ همام مئاق «ءاطعلا

 :قزر جرخُي امكف «ٍةَتس لك يف جرخَت مهقازرأ تناك نإ ظن

 .ءاطعلا ةلزنمب «ثلثلا هنم ذخؤي

 هنم ذخؤُي :ءاضقلا دعب ّجّرَخو ءرهشأ ٍةتس لك يف جرْخَي ناك نإو
 .ةيدلا سدس

 ءرهشلا نم هتصحب قر لك نم ُذَخْوُي :رهش لك يف چرخي ناك ناو

 .ثلثلا َرادقم :ةتس لك يف ئّقوتسملا نوكي تح
 .رهشلا ةصحب رهشلا كلذ قذر نم ذأ ثكأ وأ مويب ءاضقلا دعب جرح نإو

 ةيدلا تضف : :ٍلَس لك يف ةيطعأو «ٍرهش لك يف قازرأ مهل تناك نإو

 نأل وأ كأ ةيطعألا نأل امإ ءرسيأ هنأل ؛قازرألا نود ةظعألا يف

 ناويدلا يف اونوكيل تايطعألاو «هنم ءادألا ُرَسعتيف «تقولا ةيافكل قررا

 .مهيلع ٌرسيتيف «ةرصنلاب نيمئاق

 يضرم اه قررلا نأ ااو قززلا نين قرقلاو اوال
 ئّطعُي ام :ءاطعلاو «موي لك وأ رهش لك ةيافكلاو ةجاحلا ردقب لاملا تيب يف ناسنإلل

 «يدعس ةيشاحو «ه١۹۸ ةخسن ةيشاح .ةجاحلاب ال «ةنس لك ضّرفيو «ةلتاقملل

 .(قزر) برغملا رظنيو



 31 لقاعملا باتك

 .مهدلحأك : يدوي اميف نوكيف «ةلقاعلا عم لتاقلا لخدأو

 .لَقَع : ناويدلا يف ظح هل ناك نمم ةّيرذلاو ءاسنلا ىلع سيلو

 ؛ (مهدحأك :يدؤي اميف نوكيف ‹ةلقاعلا عم لتاقلا "”لخدأو) :لاق

 رغ ةدحاورمو ةجارعإل نعم الف ."”لغاقلا وه هنأل
 ل

 ؛ةيدلا نم ءيش لتاقلا ىلع بجي ال :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو
 و و و

 .اروذعم هوك : عماجلاو «هنع يفنلا يف لكلاب ءزجلل ارابتعا
 ن

 .ءزجلا باجيإ كلذك الو «هب فاحجإ :لكلا باجيإ :انلق
 و ع

 » :لاعت هللا لاق «ئلؤأ : هنم ءيربلاف :ًاروذعم ءىطاخلا ناك ولو
 و مح
 .1785 /ماعنألا .( ْيرْخَأ َرْذِوةَرِزاَمُدْرَتاَلَ

0 0 0 
 ؛(لَقَع :ناويدلا يف ظح هل ناك نمم ةّيرذلاو ءاسنلا ىلع سيلو) :لاق

 ."0ةأرما الو e ةلقاعلا عم لِقعي ال» :هنع هللا ىضر رمع لوقل

 .هتبقارم مهكرتل ؛ةرصْنلا لهأ ىلع بجي امنإ لقعلا نألو

 وه ام مهيلع عضوي ال اذهلو ءءاسنلاو نايبصلاب نورصانتي ال سانلاو
 0 ° 2# هف يس

 .ةيزجلا وهو «ةرصنلا نع فلخ

 .لخديو : خسُت يفو (۱)

 .لتاقلا :خسُن يفو )١(

 .ررحيو .ًاضيأ لتاقلا ىلع بجي هنأ ٠۲۸/۷ ةيعفاشلا هقف يف بيذهتلا يفو (۳)

 .ةلقاعلا يأ هل مرج ال يذلا :وه ءيربلاو .أطخلا نع يأ .هنع :خسُت يفو )٤(

 .هدجأ مل :۲۸۸/۲ ةياردلا يف لاق )٥(



 لقاعملا باتك ٤

 ءةيدلا نم امهيلع ءيش ال :ةأرما وأ ًايبص لتاقلا ناك ول :اذه ئلعو

 لحأ هنأ رابتعاب لتاقلا ىلع ةيدلا نم ءزج بوجو ّنأل «لجرلا فالخب
 .امهيف دجوي ال اذهو ءهسفن رصني هنأل ؛ لقاوعلا

 جاوزأ ضرفك «ةرصتلل ال "ةن :ءاطعلا نم امهل ضرفلاو ٣ . 6# (0aهدو خا ل :

 .نهنع هللا يضرو «مالسلاو ةالصلا هيلع "”يبنلا
 OE و يف ر 8

 .(رخآ رصم لهأ نع رصم لهآ لِقعَي الو) :لاق

 مالا نال وود رع داو رم لك لع ناك ا ديرب
 .هدوجو دنع ناويدلاب

 و 5 7 او . 0 )0.

 لهأ نم هيلإ برقأ هرصم لهأف :ئنكسلا يف بّرقلا رابتعاب "ناك ولو
 ر

 .رخآ رصف

 )١( ةيانبلا .كلذ وحنو لزنملا ظفحو ةطايخلاو خبطلاب دنجلا ةنوعمل يأ ١5/74.

 ناك :(5708) يراخبلا حيحص يفف «ةرصنلل ال «ةنوعملل نهل ضَرف هنإف (؟)

 سّمخلا يأ - لاملا اذه نم مهس ًةقفن هلهأ لع قفنُي ملسو هيلع هللا اص هللا لوسر
 هجاوزأ نم ةأرما لك ملسو هيلع هللا لص يبنلا معطأ )۳٠١۸(: دواد يبأ ننس يفو «-

 .ننسلا بتك نم امهريغ يفو ءًأريعش ًاقسو نيرشعو رمت قس ئام سُمخلا نم

 بحاص كلذكو « «ثيدحلا اذه جرخي مل ةيارلا بصن بحاص نأ ىلإ انه هبنأو

 .751/15 ةيانبلا يف ينيعلا الو «ةياردلا

 .رصانتلا ناك ول يأ (۳)



 0 لِقاعملا باتك

 0 فل

 . مهداوس لهآ نم رصم لك لهأ لقعيو

 . ةفوكلا لهآ هنع َلَقَع : ةفوكلاب هّتاويدو «ةرصبلاب هّلزنم ناك نّمو

 لهأو ءءاطع ناويدلا يف هل سيلو ءرصملا لهأ نم ةيانج ْئنج نمو
 كلذ نم ناويدلا لهأ هنع َلَقَع :ٌرِصملا هُتكسَمو «هيلإ برقأ ةيدابلا
 فلا

 لهأل ٌعابتأ مهنأل ؛("'مهداَوَّس لهأ نم رصم لك لهآ لقعيو) :لاق ع هس ع 22 -_ و و 7

 ؛رصملا لهأ مِهَئوُلِقعَيف «مهب اورصنتسا :ٌرمأ مهَبَرَح اذإ مهنإف ءرصملا

 او تلا هاا

 لهأ هنع لقع :ةفوكلاب هناويدو «ةرصبلاب هلزنم ناك نمو) :لاق

 .هناريجب ال «هناويد لهأب ٌرِصْنَتسَي هنأل ؛(ةفوكلا
 ° °2 ا RE - ما

 ةرصنلا مكح هعم رهظَي الف ءٌرهظأ ناويدلاب راصنتسالا نأ :لصاحلاو

 .هريغو «ئنكسلا برقو ءءالولاو «بّسَتلاو « ةبارقلاب

 .هانيِب ام ىلع هيلا للا ؛تاويدللا دعو

 .لقاعملا لئاسم روص نم ريثك جرحت اذه ئلعو

 ءءاطع ناويدلا يف هل سيلو ءرصملا لهأ نم ةيانج ئنج نّمو) :لاق
 يلا ہرا و وسم و 5

 كلذ نم ناويدلا لهأ هنع لقع :رصملا هتكسمو «هيلإ برقأ ةيدابلا لهأو

 .(رصملا

 .ئرقلا لهأ يأ )١(



 لِقاعملا باتك ۳٦

 .رصملا لهأ هّلِقعَي ال : هيف هل كسم الو ءرصملا يف ًالزان يودبلا ناك ولو

 .ةبارق ناويدلا لهأ نيبو هتیب نوكي نأ "”طرتشُي ملو

 نوموقيو ءرصملا لهأ نع نوُبذي نيذلا نأل ؛ٌحيحص "وه :ليقو
 هب نوُصُخَي الو ءرصملا لهأ نم ناويدلا لهأ :مهنع نوعفديو «مهترصُنب
 .ءاطعلا لهأ

 .مهل “بيرق ناك اذإ :"”هليوأت :ليقو

 نم هيلإ برقأ ةيدابلا لهأو :لاق ثيح «هيلإ ةراشإ «*”باتكلا» ىفو
 هلا لهآ

 ءاناكم نم ترآ رضملا لهأو «ةبارقلا مكحب مهيلع بوج رلا نأل اذهو
 E N BL کک ردقلا تناكف

 هلِقعَي ال :هيف هل َنكْسَم الو ءرصملا يف ًالزان يودبلا ناك ولو) :لاق
 .(رصملا لهأ

 ملو :خسُت يف تطبضو «ه۷۹۷ ةخسن ةيشاح .هللا همحر دمحم مامإلا يأ )١(

 .لوهجملل ينبملاب :طّرتشي
 .ةبارقلا طارتشا يأ )١(

 .روكذملا طارتشالا مدعب لاق نم لوق ليوأت يأ (۳)

 .ةبارق اذ يأ (5)

 يف .فقأ ملو ۳۸۸/۹ لصألا يف صنلاو .دمحم مامإلل لصألا يأ (5)

 .انه اه :باتكلا :نم دوصقملا نّيب نم ىلع ةيطخلا خسنلاو حورشلا
 .راصو :خسُت يفو 2747/١7 ةيانبلا .ةلأسملا هذه يأ (0



 ۷ لِقاعملا باتك

 :ًالتق مهثدحأ لف ءاهب نولقاعتي ةفورعم لقاوع ةمذلا لهأل ناك نإو
 . ملسملا ةلزنمب «هتلقاع ىلع هتيدف

 نم َنينس ثالث يف هلام يف ةيدلاف : ةفورعم ةلقاع مهل نكت مل نإو

 ماسلا لح يف امك اوب ضني موب

 ةيدابلا لهأ نأ امك «هيف هل كسم ال نم نورصت ال ءاطعلا لهأ نأل

 .مهب ٌرصنتسي ال هنأل ؛مهيف لزانلا رصملا لهأ نع لقعي ال

 مهدحأ لتقف ءاهب نولقاعتي ةفورعم لقاوع ٍةمذلا لهأل ناك نإو) :لاق
 مالسإلا ٌماكحأ اومزتلا مهنأل ؛(ملسملا ةلزنمب «هتلقاع ىلع هثيدف : اليتق

 ىنعمو «رارضإلا نع ةمِصاعلا يناعملا يف امّيس ال «تالماعملا يف

 .مهقَح يف ٌدوجوم رصانتلا

 َنينس ثالث يف هلام يف ةيدلاف :ةفورعم ةلقاع مهل نكت مل نإو) :لاق

 بوجولا نأ الب امل ؛(ملسملا ىح يف امك «هيلع اهب ئّضقي "موي نم
 .تدجأو ول نأ ةلقاعلا ىلإ هنع لوحتي امنإو «لتاقلا ىلع

 راد يف نيملسم نيرجات ةلزنمب ءهلام يف هيلع تیقب :دجوت مل اذإف

 راد لهأ نأل ؛هِلام يف هيلع ةيدلاب ئضقي :هبحاص امهدحأ لتق «برحلا

 N Rn «هنع نولقعي ال مالسإلا

 .حتفلاب ئرخآ خسن يف :موي :ظفل طبضو )١(

 .مالسإلا لهآ ةرصنب سيل يأ ()



 لِقاعملا باتك ۸

 .رفاك نع ملسم الو ءملسم نع ٌرفاك َلِقْعَي الو

 . مهْلَكِم تفلتخا نإو مهنيب اميف نولقاعتي رافکلاو

 ىلإ هئاويد لَّوُحف ءءاطع اهب هلو ءةفوكلا لهأ نم ّلِتاقلا ناك ولو

 . ةرصبلا لهأ نم هتلقاع ىلع ةيدلاب يضقي هنإف : يضاقلا ئلإ عفر مث «ةرصبلا

 ةياور وهو «ةفوكلا لهأ نم هتلقاع ىلع يضقي : هللا همحر رفز لاقو

 . هللا همحر فسوي يبأ نع

 .رصانتلا مدعل ؛(رفاك نع ٌملسم الو ءملسم نع ٌرفاك لي الو) :لاق

 هّلك رفكلا نأل ؛(مِهُّلَلِم تفلتخا نإو مهنيب اميف نولقاعتي ٌرافكلاو) :لاق
 او

 تناك اذإ امأ ءةرهاظ مهنيب اميف ةاداعملا نكت مل اذإ اذه :اولاق
 .ضعب نع مهضعب َلِقعَي ال نأ يغبني :ئراصنلاو دوهيلاك «ةرهاظ

 .رصانتلا عاطقنال ؛هللا همحر فسوي يبأ نع اذكهو

 ىلإ هتاويد لرحف «ءاطع اهب هلو «ةفوكلا لهأ نم ّلِتاقلا ناك ولو) :لاق
 .ةرصبلا لهأ نم هتلقاع ىلع ةيدلاب يضقي هنإف : يضاقلا ىلإ عفر مث «ةرصبلا

 او نهو ا لهآ نم هتلقاع ىلع يضقي :هللا همحر رفز لاقو

 «تّققحت دقو «ةيانجلا وه بجوملا نأل ؛(هللا همحر فسوي يبأ نع

 .ءاضقلا ذب ل اذإ امك راصو «ةفوكلا ّلهأ هتاقاعو

 رمع لوق نم ١71١/١ فسوي يبأل راثآلا يف :ةدحاو ةلم هلك رفكلا :ظفلب )١(
 .هريغ الو «ةيارلا بصن يف يعليزلا هجرخي ملو «هنع هللا يضر



 ه٠ ن6 و دو اه هو واه هلو هاو هاه هاه هاو دو هله هه ههه هسه هه واو هاه و دو ده ده اه هاه ههه

 وه بجاولا نأ انركذ امل ؛ءاضقلا دنع بجي امنإ لاملا نأ :انلو

 .لاملا ىلإ لقتني ءاضقلابو «لثولا

 :كلذك ناك اذإو «هّتلقاع هنع ًلّمحتتو «لتاقلا ىلع بوجولا اذكو
 .ءاضقلا دنع هّثلقاع "”نوكت نم هنع لّمحتي

 دعب لقتتي الف ءءاضقلاب رز ا ؛ءاضقلا دعب ام فالخب

 نم دخول اهنال 4ةرضبلاب :هتاطع: نم كحول لئاقلا ةصخ ركل كلذ

 .ةرصبلاب هؤاطعو ءءاطعلا

 برقا مهيلإ مضي ثيح مهيلع ءاضقلا دعب ةلقاعلا تلف اذإ ام فالخب
 «لاحب ر زوجي الف «لوألا مکح لاطبإ ,لقنلا يف نأل ؛بسنلا يف لئابقلا

 ل 7 هيف ناكف < «مهيلع هب يضف امل نيلّمحتملا ٌريثكت :مضلا يفو

 .هلاطبإ ال لوألا

 ٌضقُي ملو «ءاطع هل سيلو «ةفوكلاب هّتكسم لتاقلا ناك ول :اذه ئلعو

 .ةرصبلا لهأ ئلع ةيدلاب يرضق :ةرصبلا نطوتسا ئتح هيلع
 ©” ههنع لقتنَت مل :ةفوكلا لهأ ىلع اهب يرضق ناك ولو

 ةيدلاب ئضقُي :ءاضقلا لبق لتقلا دعب ناويدلاب َقِحْلَأ اذإ يودبلا اذكو

 .ناويدلا لهأ ئلع

 .ءايلاب .نوكي :خسُن يفو )١(

 .ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح .ناويدلا نع يأ .هنع :خسُت يفو (۲)



 لِقاعملا باتك 1

 . هالوم ةليبق : قئعملا ةلقاعو

 . هتليبقو «هالوم هنع لّقعي ٍةالاوملا ئلومو

 .مهنع لوحي ال «ةيدابلاب هتلقاع ىلع :ءاضقلا دعبو
 يف مهيلع ةيدلاب ّيِضَق «ةيدابلا لهأ نم موق ناك اذإ ام فالخب اذهو

 ةيدلا ٌريصت ثيح :ءاطعلا يف ٌمامإلا ٌمِهَلَعَج مث «نينس ثالث يف «مهلاومأ
 هيف سيل هنأل ؛مهلاومأ يف رم لوأ يف اهب ييف ناک ذإو مهتاطعأ يف

 .مهلاومأ : مهايطعأو «مهلاومأ يف اهب يضف هنأل ؛لوألا ءاضقلا ضقت

 اذإ ٌرسيأ ءاطعلا نم ءادألاو ءءادأ لا ومألا رسيأ نم ضقت ةيدلا نأ ريغ

 .ءاطعلا لهأ نم اوراص

 ءاضقلا ناك نأب هيلع هب يرض ام سنج نم ءاطعلا لام نكي مل اذإ الإ

 نم هيف اَمِل ؛ًادبآ مهاردلا ىلإ لوحتت تت ال ٍلئنیحف :مهارد ءاطعلاو «ليإلاب

 .رسيأ هنأل ؛ءاطعلا لام نم كلذ ئضقي نكل «لوألا ءاضقلا لاطبإ

 .مهب َةرصْنلا نأل ؛(هالوم ةليبق :قّتعملا ةلقاعو) :لاق

 مهتم :موقلا ئلوم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق كلذ ديوي

 ب رصانِني ءالو هنأل ؛(هتليبقو «هالوم هنع لقعي ةالاوملا ئلومو) :لاق
 .ةقاّتعلا ءالو هبشأف

 : ظفلبو ««مهسفنأ نم موقلا ئلوم» :ظفلب «(56151) يراخبلا حيحص (۱)

 ۳۲۸/۲ كردتسملا يف مكاحلاو ۰٤٤۸/۳ دمحأ دنسم يف ««مهنم موقلا ئلوم»

 . 6 ‹ ٤١٤/۲ ةيارلا بصن رظنيو «ىبهذلا هقفاوو «هححصو



 ٤١ لِقاعملا باتك

 رثشُع فصن هنع لّمحتتو «قيدلا ر مفصن نم لقأ ةلقاعلا لّمحتت الو

 .ًادعاصف ‹ةيدلا

 .ايناث داعي الو «ءالولا باتك يف رم دقو «هللا همحر ي عفاشلا فالح هيفو

 هنع لّمحتتو «ةيدلا رشع بفصن نم لقأ ةلقاعلا .e الو) :لاق

 .(ادعاصف «ةيدلا رشع فصن

 « "هيلع ًافوقوم امهنع هللا يضر سابع نبا تيدح هيف لضألاو

 الو ءًادمع لقاوعلا لع ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ىلإ ًاعوفرمو

 e ةحيضوملا شرأ نود ام الو «ًافارتعا الو ءًاحْلُص الو «ًادبع

 .سفنلا لدب شع فصن : شوا راو

 امنإو «ليلقلا يف فاحجإ إ الو «فاحجإلا نع زرحتلل لمحتلا نألو

 .عمسلاب فرع لصافلا ٌريدقتلاو «ريثكلا يف وه

 )١( ينارمعلل نايبلا ١0/9.

 .لقعَت الو :خسُت يفو (۲)

 ۳۷۹/٤. ةيارلا بصن رظنيو ٠٠١5/4 يقهيبلا ننس (۳)

 ىلص يبنلا ىلإ ًاعوفرم يردبعلا نيزر هّركذ :: ٠4 ص يعملألا ةينم يف لاق (5)
 ةيارلا بصن يف امأ ءها 7906 لوصألا عماج يف ريثألا نبا هنعو «ملسو هيلع هللا

 .هدجأ مل :۲۸۸/۲ ةياردلا يف لاقو «ًاعوفرم بیرغ :لاقف : 14

 راثآلا يف نسحلا نب دمحم هاورو ءًاعوفرم هرأ مل ۲۸٠/۲: ةياردلا يف لاق

 رابخإلاو فيرعتلا يف مساق ةمالعلا لقنو ءامهنع هللا يضر سابع نبا ىلع ًافوقوم

 .مهنع هللا يضر ةباحصلا نم هل فلاخم ال هنأ ربلا دبع نبا نع 4



 لقاَعملا باتك 5

 . يناجلا لام يف نوكي : كلذ نم صم امو و ر م,

 . يناجلا فارتعاب وأ ءٍحْلّصلاِب َمْرَل ام الو ءٍدبعلا ةيانج ةلقاعلا َلِقْعَت الو

 .(يناجلا لام يف نوكي :كلذ نم صن امو) :لاق

 ةلقاعلا ىلع لكلا بجيف «ريثكلاو ليلقلا نيب ةيوستلا :هيف سايقلاو

 .هللا همحر *يعفاشلا هيلإ بهذ امك

 .انيور امب هانْكَرت اأ الإ «ءيش ةلقاعلا ئلع بجي ال ْنأ يف ٌةيوسنلا وأ

 ."”ةلقاعلا ىلع نينجلا شرأ بجوأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور امبو

 .تايدلا يف رم ام ىلع «لجرلا لدب ٍرْْشَْع فصن وهو
 بجي امك ءميكحتلاب بجي هنأل ؛لاومألا كَّلسَم هب كاسي :هّتود امف

 .سايقلاب ًاذخأ ؛ يناجلا لام يف ناك اذهلف «ميوقتلاب لاملا نامض

 وأ «حلصلاب مزل ام الو «"”'دبعلا ةيانج ةلقاعلا لِقْعَت الو) :لاق

 .انيور امل ؛(يناجلا فارتعاب

 .دبعلاب رصانت ال هنألو

 )١( ريبكلا يواحلا 06/1١7".

 .ًابيرق مدقت (۲)

 :اهيفو «دبعلا :اهيفف يرودقلا خسُت امأ «ةيادهلا خسُت يف :دبعلا :اذكه (۳)

 وهو 2755 ص لئالدلا ةصالخ بحاص امهنيب عمج دقو «حيحص امهالكو «دمعلا

 .559/5 بابللا عم يرودقلل يقيقحت يف هتبثأ ام



 A لِقاَعملا باتك

 .هوقدصي نأ الإ

 نك ١ e 53 4 ie 7 0 0 م

 هيلع يضق : نينس دعب الإ يضاقلا ئلإ اوعفرُي ملو ءأطخ لتقب رقأ نمو

 .ئضقي موي نم َنينس ثالث يف هلام يف ةيدلاب

 0 ؛ ةلقاعلا نامزلُي ال حلصلاو ٌرارقإلاو

 ناك عانتمالاو 0 "”بهقداصتب تك هنأل ني وقدصي نأ ل :لاق

 .مهسفنأ ىلع ةيالو مهلو ءمهَتَحِل

 :نينيم دعب الإ يضاقلا ىلإ "اوعفري ملو ءإطخ ٍلتقب رقأ نّمو) :لاق

 ليجأتلا نأل ؛(ئضقُي موي نم نينس ثالث يف ءهلام يف ةيدلاب هيلع يضف

 .ئلوأ رارقإلاب تباثلا يفف «ةنيبلاب تباثلا يف ءاضقلا تقو نم
 ةيدلاب ئضق اذك دلب ّيضاق نأ ئلع ةيانجلا يلوو لتاقلا قداصت ولو 2 8 و ا

 ؛ةلقاعلا ىلع ءىش الف :ةلقاعلا “امهنبذكو «ةنيبلاب ةفوكلاب هتلقاع ىلع

 .مهيلع ٍةَجَحب سيل امهقذاصت نأل

 رقت يف ءيش هيلع نکي فاعلا اه ترف ادات ةدلا نال هلام ف يش هيلع نکن لو
 .لوألا فالخب ءامهقح يف ةجح امهقداصتو «ءاضقلاب

 .لقعلا لمحت مهمزلي رذئنيحف :هرارقإ يف ّرِقملا ةلقاعلا قّدِصُت نأ الإ يأ )١(

 .ةلقاعلا قداصتب يأ (۲)

 .اوعفتري ملو :خسُن يفو )™

 .يلولاو لتاقلا يأ (5)
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 .هئميق هتلقاع ىلع ناك : ًاطخ هّلتقف ءدبعلا ىلع ٌرحلا ئنج اذإو

 ؛كلذ نم هيّصح رذقب "مزي ذئيحف :مهعم ءاطع هل ّنوكي نأ الإ
 .مهيلع رقم :ةلقاعلا قح يفو «هسفن ىلع رقم :هتصح قح يف هنأل

 ؛(هثميق هتلقاع ىلع ناك :أطخ هّلتقف «ٍدبعلا ىلع ٌّرحلا نج اذإو) :لاق

 .انلصأ نم فرع ام ىلع «سفنلا لدب هنأل

 لاملا لدب هنأل ؛هلام يف ّبجت :هللا همحر "”يعفاشلا يلوق دحأ يفو

 .تغلب ام ةغلاب هّتميق ُبجوي اذهلو «هدنع

 َكّلسَم هب ُكَّلِسُي هنأل ؛ةلقاعلا هلّمحتت ال :دبعلا نم سفنلا نود امو

 .فرع ام ىلع ءاندنع لاومألا

 .9لْبَق نم رم دقو ءّرحلا يف امك «ةلقاعلا هلّمحتت :"””هيلوق دحأ يفو

 يف ةيدلاف :ةلقاع هل نكت مل اذإ لتاقلا نإ :هللا مهمحر “انباحصأ لاق

 ًصخأ مهضعب سيلو «هترصُت لهأ مه نيملسملا ةعامج نأل ؛لاملا تيب

 .كلذب ضعب نم

 .همزلت :خسُت يفو )١(

 .ةلقاعلا ىلع اهنأ 7١1١/7 مألا يف ركذ )١(

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلا يلوق يأ (۳)

 750١/15. ةيانبلا .كولمملا ةيانج باب دعب لصف لوأ يف يأ (5)

 .ةيطخلا خسنلا يشاوح نم .هللا مهمحر ٌلمحمو فسوي وبأو ةفينح وبأ يأ (0)



 0 لقاعملا باتك

 ود و ر ر و

 .هّمَأ ةلقاع هلِقعَت : ةئعالملا ياو

 ٍةلقاع ىلع تّدأ امب ّمألا ةلقاع تعجر : بألا هاعّدا مث «هنع اوُنَقَع نإف
 . بألا ةلقاع ىلع ّمألا ٍةلقاعل يضاقلا يضقَي موي نم َنينس ثالث يف «بألا

 :ةمارغلا نم هم دلي اه اذه لالا تيل ئارم ناك تام قل اذهلو
 .لاملا تيب مزلي

 :ةلام ىف ةيدلا نأ : ةذانش ةياور هللا همحر ةفينخ نبأ نعو

 تل لد هال  لئاقلا ع ةيدلا بهتك نأ لالا نأ خوو
 رم ام ىلع «فيفختلل ًاقيقحت ؛اهّلّمحتت ةلقاعلا نأ الإ ءهنم فالتإلاو
 .لصألا لإ مكحلا داع :ةلقاع هل نكت مل اذإو

 . 7 02 ني ع ملل سارا و
 نود ءاهنم تباث هبسن نأل ؛(هّمأ ةلقاع هلقعَت :ةئعالملا نباو) :لاق

 .بألا
aتّدأ امب ّمألا ةلقاع تعجر :بألا هاعّدا مث «هنع اوُلَمَع نإف) :لاق ج  

 ء 2 1

 ىلع مألا ٍةلقاعل يضاقلا يضقي موي نم نينس ثالث يف «بألا ةلقاع ىلع
 .(بألا ةلقاع

 مل بسنلا نأ َرَهَظ :باذكإلا دنع نأل ؛ مهيلع ةبجاو ةيدلا نأ َنّيبت هنأل

 نم َرَهَظ ئتمو «باذكإلاب ناعللا لطب ثيح «بألا نم ًاتباث ناك لري
 ؛ مهيلع نوعجريف «بألا مْوَق ىلع ًابجاو ناك ام اولّمحت مالا موقف :لصألا

 .كلذ يف "”نوُرطضم مهنأل

 .ًاثراو كرتي ملو )١(

 .نهرلا ريعمك عجري ٌرطضملاو قف
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 دوي ملف ءملسم رح دلو هلو «ءافو نع بّتاکملا تام نإ كلذكو

 . ةباتكلا تيد مث هّمأ موق هنع لَقَعو «هّنبا ینج تح هتباتک

 0 2 واو ا و نا مسمع :
 يبصلا ةلقاع تئمضف «هلتقف «لجر لتقب ايبص َرمأ لجر كلذكو

 رِمآلا لام يفو «ةنيبلاب تبت رمألا ناك نإ رِمآلا ةلقاع ئلع اهب تعجر : ةيدلا

 ءرمآلا ىلع يضاقلا اهب يضقي موي نم نينس ثالث يف «هرارقإب تبث ناك نإ
 . هتلقاع ىلع وأ

 ملف «ملسم رح دلو هلو ءءافو نع بّتاكملا تام نإ كلذكو) :لاق

 ؛ ( "9 ةباتكلا تيدا مث مث نهم م موق هنع لَقعو هبا نج تح هتباتك د ۇي

 ٌرِخآ وهو «بألا ةي رح تقو نم هي موق نإ والو رحت دلا دن نال

 E «مهنع اوُلَمَع مالا موق نأ َنّيبتف « هتايح ءازجأ نم ءزج

 و سن 52 7 ناو وى 5

 يبصلا ةلقاع تضف «هلتقف «لجر لتقب ًايبص رمأ لجر كلذكو) :لاق

 رِمآلا لام يفو «ةنيبلاب تبث رمألا ناك نإ رِمآلا ةلقاع ىلع اهب تعجر :ةيدلا

 ءرمآلا ىلع يضاقلا اهب يضقي موي نم نينس ثالث يف «هرارقإب تبث ناك نإ

 .ريسيتلا قيرطب ةلّجؤم بجت تايدلا نأل ؛"”(هتلقاع ىلع وأ

 دوت :خسُت يفو )١(

 نود ءه ٠١87 ةخسن يف يدتبملا ةيادب نم اهنأ ىلع ةتبثم ةلأسملا هذه (۲)
 .ةيادهلا حرش نع نتملل ةزّيمملا خلا نم يدل امم اهريغ

 نود ءه ٠١87 ةخسن يف يدتبملا ةيادب نم اهنأ ىلع ةتبثم ةلأسملا هذه (۳)

 .ةزيمملا خسّتلا نم يدل امم اهريغ



 ۷ لقاَعملا باتك

 ٠.06 6. همة. ٠م. اى. ها واه هاو هه واوا. هه وأو هو هه واو هده ده هاو هده هو OG O واو هاو 4 4 ¢

 هللا همحر محم اهركذ لئاسملا نم ةدع انه اه :هنع هللا يضر لاق
 ١ :لاقي نأ هيلع جَّرخُت يذلا لصألاو «ةقرفتم

 رمأ ٠ ببسب ءالو ىلإ “والو لقتناف ءامكح لّدبت اذإ لتاقلا لاني

 .ضقُي مل وأ اهب يضف ؛ لوألا نع هيانج لقتت مل: ثداح

 ىلإ ةيانجلا تلوح :ةتعالملا دلو ةوعد لثم ةّيفخ ةلاح ترهظ نإو
 .ْمَقَي مل وأ ءاهب ءاضقلا ْمَّكَو ؛ئرخألا

 يف ٌرابتعالا ناك :تلّدبت ةلقاعلا ّنكلو «يناجلا لاح فلتخي مل ولو
 .ءاضقلا تقول كلذ

 .ةيناثلا ىلإ لقتتت مل :ئلوألا ىلع اهب يرق ناك نإف
 .ةيناثلا ئلع اهب ئَضقُي هنإف :ئلوألا ئلع اهب يضف نكي مل نإو
 مكح يف اوكرتشا :ناصقن وأ ةدايز اهَقِحَلَف «ةدحاو ةلقاعلا تناك اذإو

 .هؤادأ قبس اميف الإ «هدعبو ءاضقلا لبق ةيانجلا

 نم هيلع درو اميف جيرختلا هْنِكِمُي : المأتم لصألا اذه مكحأ نمف

 قفوملا هللاو ءدادضألاو رئاظنل

 ناين اي يا

 .ءالو لقتناف :خسُت يفو )١(



 اياصولا باتك ۸

 اياصولا باتك

 كلذ نم ٌروجي ام .ةّيصولا ةفص ىف باب

 نع اهونعر نوكي امو هم بحت امو

EEمر 8  
 هبحتسم يهو ‹ةبجاو ريغ ةيصولا

 اياصولا باتك

 ٠ و 53 +w مك

 كلذ نم زوجي ام «ةيصولا ةفص ىف باب
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 هنع ًاعوجر نوكي امو هد ت د امو

 .(ٌةبحتسم يهو TT :لاق

 .هتيكلام لاوز لاح ىلإ فاضم كيلمت هنأل ؛اهّراوج ئبأي سايقلاو
 اذهف «ًالطاب ناك :ًادغ َكّكّلم :ليق نأب ءاهيايق لاح لإ "”فيضأ ولو
 ا

 فم ا رور ناسنإلا نإف ءاهيلإ سانلا ةجاحل ؛اهاًسحتسا انآ الإ
 ام ضعب يفالت ئلإ جا ETT «هلمع يف

 « يلآملا قم حح ف قم ل جو له فلام ا يدعم طرف

 .كيلمتلا يأ )١(

 .تامملا :خسُت يفو ۲٥۸/٠١ ةيانبلا .توملاو كالهلا يأ (؟)

 .طّرف :ءارلا ديدشتب خسُت يف تطبضو .قبس يأ ()



 4 كلذ نم ٌروجي ام «ةّيصولا ةفص ىف باب

QQ © ¢ه ٠ واوا. هو ماو و هو اهو واو هو اه هوو هو واهو هاو اه واو و هاو وهو و واو هاه اه هو واو  

 «'"”كلذ :ةيصولا عرش يفو «يلاحلا هبلطم ىلإ هفرصي : ءربلا ةضهنأ ولو

 هاي ةراجإلا يف ثمر ها «هانعرشف

 «زيهجتلا رْدَق يف امك «ةجاحلا رابتعاب ؛توملا دعب "”ةيكلاملا ىَقبت
 د

 وأ اهب ىصُو َةَيِصَو دعب نه  :یلاعت هّلوق وهو «باتكلا هب َّقَطَن دقو

 .١١/ءاسنلا .4 ند

 قصت ئلاعت هللا نإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوق وهو سلاو

 اهئوُعَضَت «مکلامعآ يف مكل ًةدايز ؛مكرامعأ ٍرخآ يف مکلاومآ ششب مكيلع
 "تش ثي

 ومر ع+
 .«متببحأ ثيح)) : لاق وأ

 .ةّمألا عامجإ هيلعو

 .هنم طرف ام ضعب يفالت يأ )١(

 .ةيصولا يف يأ (۲)

 لاق )77١9(. هجام نبا ننس يف هنم بيرق نکل ‹ظفللا اذهب هيلع فقأ مل (۳)

 ها .دحاو ريغ هفعض «يمرضحلا ورمع نب ةحلط هدانسإ يف :هدئاوز يف يريصوبلا

 غولب يف رجح نبا لاقو 2« نسح هدانسإ )V4۳): دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاق

 ءءادردلا يبأ ثيدح نم )5١77( رازبلاو )۲۷٤۸۲(« دمحأ هجرخأ :۱۰۷/۳ مارملا

 فها .ًاضعب اهضعب يوقي دق نكل « ةفيعض اهلكو «ةريره يبأ ثيدح نم هجام نباو

 ١6٠/5. رابخإلاو فيرعتلا 2759/5 ةيارلا بصن رظنيو



 كلذ نم ٌروجي ام ‹ةيصولا ةفص يف باب 0۰

 . ثّلثلا ىلع داز امب وجت الو

 نيبنسو «هانيور اَمِل ل ؛ةثرولا ةزاجإ ريغ نم ثلا يف 'يبنجألل حصت من

 .ئلاعت هللا ءاش نإ "هيف لضفألا وه ام

 .(ثلثلا ىلع داز امب زوجت الو) :لاق

 يضر ٍصاّقَو يبأ نب دعس ثيدح يف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوقل

 :فيمتلاو لكلا كمواد ك كلنلاو «ثلثلا» :هنع هللا

 هؤانغتسا "وهو « مهيلإ لاوزلا ببس دقعنا هنأل اذهو ,«ةثرولا قح هنألو

 بناجألا ّقَح يف رهظب مل عرشلا نأ الإ هپ مهّقَح قلعت بجوأف «لاملا نع

 .هاّنيب ام ىلع «هريصقت كرادتيل ؛ثلثلا ردقب

 امع ًاررحت ؛مهيلع هب قدصتي ال هنأ رهاظلا نأل ؛ةثرولا قح يف هرهظأو

 .هنيب ام ىلع «راثيإلا نم قت

 رئابكلا ربكأ نم :ةيصولا يف ''”فّيحلا» :ثيدحلا يف ءاج دقو

 .اهردق يف وأ ةيصولا لعف يف يأ )١(

 )١578(. ملسم حيحص «(۱۲۹۵) يراخبلا حيحص (۲)

 .تيملا يأ (۳)

 .ملّظلاو رؤجلا وهف :فيحلا امأو «ليملا :هانعمو .فتجلا :خسُت يفو (4)
 يف هيودرم نبا هجرخأ هنأ ركذ مث «بيرغ ۲۰۱/٤: ةيارلا بصن يف لاق (5)

 :لاق (7١؟0/1/) ىقهيبلا نع لقنو ««رئابكلا نم :ةيصولا ىف فيحلا» :ظفلب ريسفتلا

 :١٠5ص نكملالا ن ىف وسان ةمالعلا لاقو ءها تف 0007 حيحصلا

 هننس يف روصنم نب ديعس هجرخأو «ها .عوفرملا مكح هل اذه يف فوقوملا نأ ىلع

 .۲۸۹/۲ ةياردلا رظنيو )5٠0(« يسدقملل ةراتخملا ثيداحألا ء(١٠۲) ريسفتلا يف



 0١ كلذ نم ٌروجي ام .ةّيصولا ةفص ىف باب

 و ص

 .رابك مهو هتوم دعب ةثرولا اهّريجُت نأ الإ

 .ثراولل ةيصولابو «شثلا ىلع ةدايزلاب هورّسفو
 عانتمالا نأل ؛(ٌرابك مهو هتوم دعب ةثرولا "اهّريِجُت نأ الإ) :لاق

 هوطقسأ مهو «مهحِ
 قحلا ذِإ «قحلا توبث لبق :اهنأل ؛هتايح لاح يف مهتزاجإب ربَتُم الو

 .هتافو دعب هودري نأ مهل ناكف «توملا دنع تبثي

 اوعجري نأ مهل سيلف «قحلا توبث دعب :هنأل ؛توملا دعب ام فالخب

 دانتسالا ركل «ةزاجإلا دنع ُدنتسَي هنأ رمألا ةياغ «شالتم طقاسلا نأل ؛هنع

 .اىشالتو ئضم دق اذهو «مئاقلا قح يف رِهظَي

 دنتسا ولف حلا رجم تبثي هلبقو ىوتنوملا دنع ؛ تبثت ةقيقحلا نألو

 اقر نوكي ال :ىحلا نال انفرلاو + هلبق ٌةقيقح بلقب هجو لك نم
 .ةقيقحلا نالطبب

 .هانركذ ام هّمكحف :ةيقبلا تزاجأو «ثراولل ةيصولا تناك نإ كلذكو
00 

 .اندنع يصوملا لبق نم هل ٌراجملا كلمتي :ثراولا ةزاجإب زاج ام لكو
 .ثراولا لّبِق نم :هللا همحر "”ىعفاشلا دنعو

 وفر و ل 5 2ع و

 عفر :ةزاجإلاو «ءيصوملا نم ٌرَدَص ببسلا نأل ؛انلوق حيحصلاو

 .نهارلا عيب زاجأ اذإ نهترملاك راصف «ضبقلا هطْرَش نم سيلو «عناملا

 .هزيجُت :خسُت يفو .ثلثلا ىلع ةدايزلا يأ )١(

 .140/4 ريبكلا يواحلا .نالوق هل (۲)



 كلذ نم ٌروجي ام ‹ةيصولا ةفص يف باب 6١

 .ًارشابم ناك نأ دعب ًاتطاخ وأ ناك ًادماع لتاقلل زوجت الو

 ؛(ًارشابم ناك نأ دعب ًاتطاخ وأ ناك ًادماع لتاقلل "وجت الو) :لاق

 ."”«لتاقلل ةيصو ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
 8 ومس و 2 2 4 03 2

 .ثاريملا مرحي امك ةيصولا مَرحيف «ئلاعت هللا هرخأ ام لجعتسا هنألو

 .لتاقلل زوجت :هللا همحر "'يعفاشلا لاقو

 لّطبت :يصوملا َّلَتَق هنإ مث «لجرل ئصوأ اذإ :فالخلا اذه ىلعو
 ةانددع ةينضولا

 .لطبت ال :هللا همز "”ئفاشلا كنعو

 هاك ام نيلضفلا ىف هيلع ةححتلاو

 .هللا امهمحر دمحمو ةفينح يبأ دنع زاج :ةثرولا اهثّزاجأ ولو

 .ةيصولا يأ )١(

 نب رشبم :لاقو )551١(« ينطقرادلا ننس :«ةيصو لتاقل سيل» :ظفلب (۲)

 يقهيبلا ننس )۸۲۷١(« طسوألا مجعملا «ثيدحلا عضي «ثيدحلا كورتم :ديبع
 «ثيدحلا عضو ىلإ بوسنم وهو «يصمحلا ديبع نب رشبم هب درفت :لاقو )۱۲٠۲(

 هدانسإ :47/7 ريبحلا صيخلتلا يف لاق «ها .هتياور فرعتل ثيدحلا اذه تركذ امنإو

 ها.ثيدحلا عضوب هومهتا دقو «ديبع نب رشبم ىلع هرادمو ءأدج فيعض

 هيفو ءطسوألا يف يناربطلا هاور 7١5/5 )۷٠٠١(: دئاوزلا عمجم يف لاقو

 ١94/١4". ننسلا ءالعإ رظنيو «سلدم وهو «ةيقب

 .۱۹۱/۸ ريبكلا يواحلا :نالوق هل (۳)

 .۱۹۲/۸ يواحلا رظني (؟)



 tor كلذ نم وجي ام «ةّيصولا ةفص يف باب

 . هثراول زوجت الو

 ناك ٌعانتمالاو «ةيقاب هتيانج نأل ؛زوجت ال :هللا همحر فسوي وبأ لاقو
 .اهلجأل

 عفنك «مهيلإ ٌدوعي اهنالْطُب عفن نأل ؛ةثرولا قحل عانتمالا نأ :امهلو

 .مهدحأل اهنَْضْرَي ال امك «لتاقلل اهنَْضْرَي ال مهنألو «ثاريملا نالطب

 ئلاعت هللا نإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(هثراول زوجت الو) :لاق

 ."7«ثراولل ةيصو ال الأ «هقح یح يذ لك ئطعأ

 .مجرلا ةعيطق :هزيوجت يفف «ضعبلا راثيإب ضعبلا ئّذأتي هنألو

 ."””هانيور يذلا ثيدحلاب ؛"”فّيَح هنألو

 هنأل ؛ةيصولا تقو ال يتوملا تقو :شراو ريغ وأ ًاثراو هنوك ٌربتعُيو

 .توملا دعب تبثي همكحو «ثوملا دعب ام ىلإ فاضم كيلمت

 ءًامكح ةيصو اهنأل ؛ةيصولا ٌريظن :اذه يف ثراولل ضيرملا نم ةبهلاو
 .ثلثلا نم دن ئتح

 ٌربتعيف «لاحلا يف فرصت هنأل ؛هسكع ىلع :ثراولل ضيرملا ٌرارقإو

 ١ .رارقإلا تقو كلذ

 نسح ثيدح :لاقو )75١7١(« يذمرتلا ننس )741١(« دواد يبأ ننس )١(

 ٠٠١/٤. رابخإلاو فيرعتلا رظنيو «يوق هدانسإ ۲۹٠/۲: ةياردلا يف لاقو «حيحص
0000 

 .افقلج :خسُت يفو )۲(

 .ليلق لبق (۳)



 كلذ.نم ٌروجي ام «ةّيصولا ةفص يف باب 31

 . ةثرولا اهَريِجُت نأ الإ

 . ملسملل ٌرفاكلاو «رفاكلل ملسملا يصوب نأ ٌروجيو

 . ةلطاب برحلا لهأل ةيصولا : «ريغصلا عماجلا» يفو

 52006 لاح يف هل ئّصوملا اهّلبَق نإف «توملا دعب : ةيصولا لوبو

 ."ءانيور اميف ءانثتسالا اذه ئورُيو «(ةثرولا اهّريجُت نأ الإ) :لاق

 .مهتزاجإب ٌدوجتف «مهقحِل عانتمالا نألو
 هتيالول ؛هتصح رْدقب زيجملا ىلع زوجت :ضعب درو ضعب زاجأ ولو

 .دارلا ّقَح يف لّطَبو «هيلع

 .(ملسملل ٌرفاكلاو «رفاكلل ملسملا يصوي نأ ٌروجيو) :لاق

 .ةيآلا .4 نيرا نولي ر َندَّلَأ نعمك هنيدل » :ئلاعت هلوقل :لوألاف
 .۸/ ةنحتمملا

 اذهلو «تالماعملا يف َنيملسملا اوواس :ةمذلا دقعب مهنأل :يناثلاو

 .تامملا دعب كلذكف «ةايحلا ٍةلاح يف نّيبناجلا نم ٌعّربتلا زاج

 :ئلاعت هلوقل ؛(ةلطاب برحلا لهأل ةيصولا :«"”ريغصلا عماجلا» يفو)

 .4/ةنحتمملا .ةيآلا .4 ِنييلأ يف درك نذل نع هلآ تیام »

 لاح يف هل ىصوملا اهّلبق نإف «توملا دعب :ةيصولا لوبقو) :لاق

 ينطقرادلا ننس يف :«ةثرولا زيجي نأ الإ ثراول ةيصو ال الأ» :ثيدح يف )١(

 .مهب سأب ال هلاجر :۲۹۰/۲ ةياردلا يف لاق «(516)

 .؟7ها/ص (۲)
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 .لطاب كلذف : اهّدر وأ «هتايح
 و و - .٠ ع2 و

 ؛توملا دعب هيكح توبث ناوأ نال ؛ (لطاب كلذف :اهّدر وأ «"”هتايح

 .ةقعلا لبق مب ذل امك هلق رب الف اب قلل

 ةثرولا تناك ءاوس «(ثلثلا نودب ناسنإلا يصوي نأ بحتسُيو) :لاق
 .مهيلع هل “ام كرب ؛بيرقلا ةلص :"”صيقنتلا يف نأل ؛ءارقف وأ ءاينغأ

 . م الو ءةلص الف هح مام ءافيتسا هنأل ؛ثلتلا لامكتسا فالخب

 ؟اهكرت مأ «ئلوأ ثّدثلا نم لقأب ةيصولا مث
 ؛يلوأ كَرَّئلاف :نوثري امب نوئغتسي الو «ءارقف ةثرولا تناك نإ :اولاق

 لضفأ) :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو «بيرقلا ىلع ةقدصلا نم هيف اَمِل

 ."«”حشاكلا ٍمِحَّرلا يذ ىلع :ٍةقدصلا

 .ةايحلا لاح : خست يفو )١(

 .ثلثلا نع (۲)

 .ةثرولا براقأ يأ ()

 .لوصوم مسا :ام (5)

 ىلع هلم هل ئقبي ال :ثلثلا وه يذلا هقح مامت يصوملا ئفوتسا اذإ يأ (4)
 .77/7/15 ةيانبلا .ةلصلاب راثيإ الو «هتثرو

 «عّلضلا ىلإ ةرصاخلا نيب ام وه :حشكلاو «هحشك يف هتوادع يفخي يذلا (0
 ءاهرْهَقو سْفّتلا ةفلاخم نم هيف امل :لضفأ هيلع ةقدصلا امنإو «هسفن يف اهيفخي يأ
 .71717/1 ةيانبلا .قيدضلا محرلا يذ يف كلذك الو

 -:رهاط نبا لاق «(71070) دمحأ دنسم )۱٤١٥(« مكاحلل كردتسملا (۷)



 كلذ نم ٌروجي ام «ةّيصولا ةفص يف باب 0٦

 .لوبقلاب كّلمُي : هب ئصوملاو

 .ًاعيمج ةبارقلاو ءارقفلا قح ةياعر هيف نالو

 نوكت هنأل ؛ئكوأ ةيصولاف :مهبيصنب نونغتسي وأ «ءاينغأ اوناك نإو
 .بيرقلا نم ٌةبه :كرتلاو «يبنجألا ىلع ًةقدص

OOSرا لا هيو اهب ردا  

 ىلع امهنم دحاو لك لامتشال ؛ريخُي :'"هجولا اذه يف :ليقو

 را د ريختيف ءةلصلا وأ ةقدصلا وهو «ةليضف

 .(لوبقلاب كَلمُي :هب ئصوملاو) :لاق
 .هللا همحر ””يعفاشلا يوق ٌدحأ وهو «هللا همحر رفزل ًافالخ

 امل نول امس لك د تاريملا حا ةيضرلا نإ لوفي رم
 .ةيصولا اذكف «لوبق ريغ نم تبثي ثرإلا مث «"لاقتنا هنأ

 «بيعلاب هل ئصوملا دري ال اذهلو ءرديدج كلم تابثإ ةيصولا نأ :انلو

 .۲۹۰/۲ ةياردلاو «159/5 رابخإلاو فيرعتلا يف امك «حيحص هدانسإ

 يبنجألا ىلع ةقدصلا يهو «ةيصولا يأ )١(

 .مهبيصنب نونغتسي وأ «ءاينغأ ةثرولا تناك اذإ ام وهو (۲)

 .7 5177/7 جاتحملا ةياهن ۳۷١/۳ ينارمعلل نايبلا .ًاقلطم كلمي دمتعملاو (۳)

 .7176/17 ةيانبلا .رفز مامإلا يأ (5)

 .توملا دعب يأ (0)

 .كلملل لاقتنا ةيصولاو ثرإلا نم دحاو لك نأ يأ (5)



 t0۷ كلذ نم ٌروجي ام «ةّيصولا ةفص ىف باب

 ئصوملا تومي مث «يصوملا تومي نأ : يهو امالا

 . هتثرو كلم يف هب ی ئصوملا لخدتيف «لوبقلا لبق هل

 .هلوبقب الإ هريغل كلملا تابثإ لحأ كلمي الو «بيعلاب هيلع دري الو هلو

 نم ا تبثيف «ماكحألا هذه اهيف تبثت تش دت ئتح «ةفالخف : ةثارولا امأ

 .لوبق ريغ نم عرشلا
 تومي مث «يصوملا تومي نأ :يهو «ةدحاو ٍةلأسم يف الإ) :لاق

 .اناسحتسا ؛("”هتثرو كلم يف هب ئصوملا لخديف «لوبقلا لبق هل ئصوملا

 «لوبقلا ىلع ٌفوقوم كلملا نأ انبي امِل ؛ةيصولا لطبت نأ :سايقلاو

 ."عئابلا باجيإ لاذعب ةلوتق لبق رغما تومك راصف

 0 هنوف تمت تمت دق يصوملا بناج نم ةيصولا نأ :ناسحتسالا هجو

 تام اذإف هل ئّصوملا ّقَحِل تفّقوت امنإو «هتهج نم خسفلا هقحلي ال
 لبق تام اذإ يرتشملل ٌرايخلا هيف طورشملا عيبلا يف امك “هلم يف لحد

 .”ةزاجإلا

 ةخسن ةيشاح .الاق امك «طرشب سيل ةدحاولا ةلأسملا هذه يف لوبقلا ينعي )١(

۸ A.هھ 

 .خفا يشاوح نم لولا نودي هل ئيضوملا كلميف ءهق ئصؤملا رو يأ (1)
 .يصوملا ةثرو ىلإ هب ئصوملا عجريف (۳)

 .هل ئصوملا يأ (5)

 هل ئصوملا يأ (5)

 .يرتشملا ةئرو كلم يف عيبملا لخدي يأ (0



t0۸كلذ نم ٌروجي ام ؛ةّيصولا ةفص يف باب  

 و

 . ءامرغلا هئربي نأ الإ «ةيصولا زج مل : هلامب طيح ني او

 نأل ؛(ةيصولا زجت مل :هلامب طفي رد لهو وأ نمو) : لاق

 لاو و الا مهأ هنأل ؛ةيصولا ىلع ٌمّدقم نيدلا

 .مهألاف ءّمهألاب اديب أ ادبأو غربت

 حلا ىلع ةيصولا ُدفَنُيف «ُنْيَدلا قبي مل هنأل ؛("”ءامرغلا هئربُي نأ الإ)
 .اهيلإ هتجاحل ؛""عورشملا

 و وو 3

 .(يبصلا ةيصو حصت الو) :لاق

 رمع نأل ؛ريخلا هوجو يف ناك اذإ حصت :هللا همحر ””يعفاشلا لاقو

 .مّلحلا قمار يذلا وهو - ””مفاي وأ - “عاف ةيصو زاجأ هنع هللا يضر

 ئقبي :ذَفَنُت مل ولو «©"”ىّقلزلا لیت يف هسفن ىلإ رص ؛هل ٌرَظَن هنألو
(VW 0 

 هريغ ىلع .٠

 .نيدلا نم يأ )١(

 .ثلثلا ردقب يأ (۲)

 ةضور 2598/١١ بلطملا ةياهن .حيحصتلا يف فلتخا دقو «نالوق هل (۳)

 .9ا//” نيبلاطلا

 .مّلحلا براق مالغ ةيصو زاجأ يأ (5)

 .دحاو ىنعمب :عافيو «عفايو ۲۹۱/۲ ةياردلا 2757/7 كلام أطوم )٥(

 .ئلاعت هللا ىلإ ر يأ ()
 «هسفن ىلع هلام ئقبي :هئيصو تدفن ولو «يبصلا ريغ ىلع هلام ئقبي يأ (۷)
 و سرلا تاک ا لاا هل ورک
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 ٠.6 هم وأو و وأو و واو ا. هله. هاو. هه واو ده هه هاهو هاو هاو هو و اه هاه و و 4 ه واهو ي هاهو

 دا لهآ نم سيل يبصلاو «ٌعّربت هنأ :انلو

 .هلوق مانلاب لوق : هتيص هتيصو حيحصت يفو ا نألو

 ,"”زاجم مّلحلاب دهعلا بيرق ناك هنأ ئلع لومحم :"”رثألاو

 باوثلا زرحپ وهو ءاندنع ٌرئاج كلذو «هنفد رْمأو هزيهجت ىف هّئيصو تناك

 ْ ˆ هاني امك ءهتثرو ئلع كرتلاب
 ام ئلإ ال «تافرصتلا عاضوأ ىلإ ٌرظنلا :ررضلاو عفنلا يف ذ ربتعملاو

 .لاحلا قافتا مكب قي

 و الو کل ال "هتاف: قذلطلاب ريتعا :هللا همحر خيشلا لاق

 .لاوحألا ضعب يف ًاعفان هوتي د

 .ةرشابملا تقو ةيلهألا مدعل :كاردإلا دعب تام مث «ائصوأ اذإ “

 «هتيلهأ روصقل ؛ةيصو نالفل يلام لف تكردأ اذإ :لاق اذإ اذكو

 .قاتعلاو قالطلا يف امك «ًاقيلعتو ًازيجنت هكلمي الف

 .هنع هللا يضر رمع لوق يأ (۱)

 .هالا"8 ةخسن ةيشاح .زاجملا قيرطب ًاغلاب نوكي يأ (۲)

 ةيصولا هللا همحر فّتصملا سيقي يأ «ةيطخلا خلا يف امك «ءابلا رسكب (۳)

 .ركذ ام ىلع لاثمک اذه فّئصملا دروأ دقف «قالطلاب

 .يبصلا يأ )٤(

 .ةيصولا حصت ال يأ (0)

 .ةيصو ونالفل يلتف :خسُت يفو ()



 كلذ نم وجي ام .ةّيصولا ةفص يف باب 35

 . ءافو كرت نإو بتاکملاو

 نم رهشأ ةتس نم لقأل عضو اذإ لّمحلابو ءٍِلُّمَحلل ةيصولا ٌروجتو 3 ت ۾ 3 e س 31 8 5

 . ةيصولا تقو

 ىح عناملاو «ةمقتسم امهتّيلهأ نأل ؛بتاكملاو ٍدبعلا فالخب

 .هطوقس لاح ىلإ هتفاضإ ٌعصتف «ئلوملا
 لبقي ال هلام نأل ؛(ءافو رَت نإو بئاكملا) ةيصو حصت ال (و) :لاق

 .حصت ال هللا همحر ةفينح يبأ لوق ىلع :ليقو

 I كدر تئاکم لإ "اهل ذر ؛حصت :امهدنعو

 ٠ لمف هَّقَتَع مث رح وهف لبقتسا
 هعضوم يف فرع «فورعم اهيف فالخلاو

 رهشأ ةتس نم لقأل عيضو اذإ ٍلْمَحلاِبو «ٍِلْمَحلل ةيصولا ٌروجتو) :لاق
 .(ةيصولا تقو نم

 يف ةفيلخ هلعجي هنأل ؛هجو نم ٌفالختسا ةيصولا نألف :لوألا امأ

 قرف

 .ةمات يأ )١(

 .اذك ةلأسم ىلع اهل ًاسايق يأ (۲)

 ريبكلا عماجلا ناميأ نم نوذأملاو بتاكملا كلم يف ثنحلا باب يف (۳)

 .امهدنع قَتعو «ةفينح يبأ دنع قتعي مل هنأ ةلأسملا هذه يف كانه صنو 259ص

 .781/15 ةيانبلا



 ٤١ كلذ نم ٌروجي ام «ةّيصولا ةفص يف باب

 . ةبهلا فالخب
 و 2 كو 7 2

 . ءانثتسالاو ةيصولا تحص : اهلمح الإ ةيراجب ئصوأ نمو

 يه ذإ ءةيصولا يف اذكف «ثرإلا يف َةفيلخ ملص نينجلاو «هلام ضعب
 .كيلمتلا نعم نم هيف امل ؛ٌدرلاب دتري هنأ الإ « هّنخأ

 هيلع دحأل ةيالو الو رضْحَم كيلمت اهنأل ؛(“"ةبهلا فالخب) :لاق
 8 هک

 هدوجو مِلع اذإ اميف ٌمالكلا ذإ ءدوجولا “ضرع هنألف : يناثلا امأو

 ريغ يف حصت اذهلو «هزجعو تيملا ةجاحل ؛ عسوأ اهبابو «ةيصولا تقو

 .ئلوأ دوجوملا يف حصت نألف «ةرمثلاك ءدوجوملا

 ؛ (ءانثتسالاو ةيفرولا تّحص :اهّلمَح الإ ةيراجب ئصوأ نّمو) :لاق

 اذإف ءاعَبَت قالطإلاب ّقَحَتسُي هنكلو ءًاظفل لْمَحلا لوانتي ال ةيراجلا مسا نأل
 .اهدارفإ حص :ةيصولاب ملا درفأ

 .اهنم هؤانثتسا زاجف «ةيصولاب ٍلْمَحلا ٌدارفإ حصي هنألو

 ال ْذِإ ءهنم هؤانثتسا حصي :دقعلاب هدارفإ حصي ام نأ :لصألا وه اذهو

 .لمَحلل ةبهلا حصت ال يأ )١(

 .ضبقلاب لصحي كلملا ٍذِإ ()

 .لمحلاب ةيصولا زاوج يأ (۳)

 .دوجولا ةيضرعب يأ )٤(



 كلذ نم ٌروجي ام «ةّيصولا ةفص يف باب ۲

 .ةيصولا نع عوجرلا يصوملل ٌروجيو

 . اعوجر ناك : عوجرلا ىلع لدي ام لَعَف وأ «عوجرلاب حرص اذإو

 .عويبلا يف رم دقو «هنم هؤانثتسا حصي ال :دقعلاب هذارفإ حصي ال امو

 زاجف متي مل ٌعّربت هنأل ؛(ةيصولا نع عوجرلا يصوملل ٌروجيو) :لاق
 .ةبهلا باتك يف هانققح دقو ءةبهلاك "هيف عوجرلا

 «لوبقلا لبق هّلاطبإ حصي باجيإلاو «كوملا لغ تفرش لوبقلا نألو

 .عيبلا يف امك

 .(ًاعوجر ناك :عوجرلا ىلع لدي ام َلَعَف وأ «عوجرلاب حرص اذإو) :لاق

 .رهاظف :حيرصلا امأ

 «تلطبأ دق :هلوق ًماقم ماقف «حيرصلا َلَّمَع لمعت اهنأل ؛ةلالدلا اذكو
 .ةلالدلاب هيف ٌرايخلا لطبي هنإف «رايخلا طرشب عيبلاك راصو

 اذإف «كلاملا قَح هب عطقني :ريغلا كلو يف ناسنإلا هلق ول لعف لك مث

 .بصغلا باتك يف ليعافألا هذه "'نُدَدع دقو ءًاعوجر ناك : يصوملا هلع

 :اهب الإ نيعلا ميلست نكى الو هدب ئصوملا يف :ةدايز بوب لعف لکو

 ءيصوملا اهيف ينبي رادلاو «نمسب هي قيوسلا لثم ءهلعَف اذإ عوجر وهف

 نمي ال هنأل ا ااو ءاهب نط ةناطبلاو هب وشحي نطقلاو

 .هنع :خسُن يفو )١(

 .اندّدع :لادلا ديدشتب خسُت يف تطبضو (۲)

 .ةناطبلا قوف اهلعجي يأ (۳)



 دو كلذ نم ٌروجي ام ةّيصولا ةفص ىف باب

 4 ُ انا را ا

 .اعوجر نكي مل : ةيصولا دحج نمو

 نم يصوملا كلم يف لّصَح هنأل ؛اهضقَن نكمي الو «ةدايزلا نودب هميلست

 يف فرصت هنأل ؛ اهئانب مادهو ءاهب ىّصوملا رادلا صيصجت يفالخب

 ] .عباتلا

 عاب اذإ امك «ٌعوجر وهف :يصوملا كلي لاوز بجوأ فرصت لکو

 نأل ؛"'هيف عجر مث «"اهبهو وأ ءاهارتشا مث ءاهب ئصوملا َنيعلا
 .ًاعوجر ناك :هلازأ اذإف «هكلم يف الإ ذقن ال ةيصولا

 «ةداع هتجاح ىلإ فرصلل هنأل ؛ٌعوجر :اهب ئصوملا ةاشلا ٌمْبَدو

 .ًاضيأ الصأ ئئنعملا اذه راصف

 يطعي نأ دارأ نم نأل ؛ًاعوجر نوكي ال :هب ئصوملا بوثلا لغو
 2 2 ا لا 2
 .اريرقت ناكف «ةداع هلسغي :هريغ هبوث

 همحر دمحم هَركذ اذك ؛(ًاعوجر "نکی مل :ةيصولا َدَحَج نّمو) :لاق
 .ٰیلاعت هللا

 يف يفن عوجرلا نأل ؛ًاعوجر نوكي :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .اعوجبو نوک نأ ّقلوأف «لاحلاو يضاملا يف يفن ٌدوحجلاو «لاحلا

 يأ :اهريدقتو تلق .هيف عجر مث «هبهو وأ هارتشا مث :ريكذتلاب خسُت يفو (۱)
 .785/15 ةيانبلا يف امك .هبهو اميف عجر

 .اهبهو يتلا نيعلا يف يأ (۲)

 .هدحج يأ (۳)



 كلذ.نم ٌروجي ام .ةّيصولا ةفص ىف باب ٤

 نوكي ال :ًابر وأ مارح وهف ءنالفل اهب تيصوأ ٍةيصو لك : لاق ولو
 .اعوجر

 .ًاعوجر نوكي ال : اهّنِرَخأ : لاق ولو

 .ًاعوجر ناك : نالفل وهف «نالفل هب تيصوأ يذلا ٌدبعلا : لاق ولو

0 

2 
 .اوغل دوحجلا ناك :لاحلا ىف اتباث ناك اذإو «كلذ ةرورض

 يفن دوحجلاو «لاحلا يف يفنو «يضاملا يف تابثإ عوجرلا نأل وأ

 دوخ نوک هل اذهلو ق ًاعوجَر نوكي "لف «لاحلاو يضاملا يف

 ال :ًابر "وأ مارح وهف «نالفل اهب تيصوأ ٍةيصو لك :لاق ولو) :لاق
 .لصألا ءاقب يعدتسي فصولا نأل ؛(اعوجر نوكي

 .ىشالتملا بهاذلا ””هنأل ؛ةلطاب ىهف :لاق اذإ ام فالخب

 ‹طوقسلل سيل َريخأتلا نأل ؛(ًاعوجر نوكي ال :اهترُخأ :لاق ولو) :لاق

 .نيدلا ريخأتك

 .طاقسإ هنأل ؛تكرت :لاق اذإ ام فالخب

 ناك :نالفل وهف ءٍنالفل هب تيصوأ يذلا دبعلا :لاق ولو) :لاق

 .ةكرشلا طق ىلع لدي ظفللا نأل ؛(اعوجر

 .ًابر وأ :لدب ابرو :خسُت يفو )١(

 .لطابلا يأ (۲)



 10 كلذ نم ٌروجي ام «ةّيصولا ةفص ىف باب

 .اهلاح ىلع لوألا ةيصولاف : ىصوأ نيح ًاتيم ٌرَخآلا نالف ناك ولو 4 1 5 0041 7 و

 يهف : يصوملا توم لبق تام مث ءًايح كلذ لاق نيح نالف ناك ولو
 . ةثر

 لحملا نأل ؛َرَحَآل هب ئصوأ مث «لجرل هب ئصوأ اذإ ام يفالخب
 ّ .اهل حلاص ظفللاو «ةكرشلا ليتحي

 ءاّنيب اَمِل ؛لوألا نع ًاعوجر نوكي :يثراو ٍنالفل وهف :لاق اذإ اذكو

 و 6 دقو ترار يسن توکی

 ا لا راف: فر نيس امم الا نوف ناك قلو) لاق

 «ققحتي ملو «يناثلل اهنوك ةرورض لطبت امنإ ئلوألا ةيصولا نأل ؛(اهلاح
 .لوألل يقبف

 :يصوملا توم لبق تام مث ءًايح كلذ لاق نيح نالف ناك ولو) :لاق
 هللاو «توملاب :ةيناثلاو « عوجرلاب : لوألا :نيتيصولا نالطبل ؛(ةثرولل يهف

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت

 د دنع ¢ oF د:

 .ًاثاريم نوكي :زجُت مل نإو «ةثرولا ةيقب اهزاجأ اذإ ثراولل نوكي نأ وهو )١(

 758/4/1١5. ةيائبلا



 باب كك

 باب

 لاملا ٍثْلُثِب ةيصولا

 : ةثرولا زج جت ملو هلام ِثْلثِب َرَخآلو هلام ثب لجرل 0 نمو
 نيفصن امهنيب ثلثلاف

 .ًاثالثأ امهنيب ثلثلاف : سدسلاب رَخآللو .ثلثلاب امهدحأل ئصوأ نإو

 باب
 وو

 لاملا ثلثب ةيصولا

 زج ملو «هلام 59 آلو هلام خلع لجرل ْئصوأ نمو) :لاق

 دازي ال ذإ ءامهقح نع ثلثلا قبضي هنأل ؛(نيفصن امهنيب ثلثلاف :ةث ةثرولا

 «قادحتسالا تبع ىف ايراسإ دقو القت ام ىلع «ةزاجإلا مدع دنع هيلع

 :امهني نوكذ ةكرشلا لبي لحملاو «قاقحتسالا يف نايوتسيف

 امهنيب ثلثلاف :سدسلاب رخآللو يشلثلاب امهدحأل ىصوأ نإو) :لاق

 نع ثلثلا قاضو < «حيحص ببسب يلدي امهنم ٍدحاو لك نأل ؛(ًانالثأ

 لعجيف ؛نويدلا باحصأ يف امك ءامهقح ٍرْدَق ئلع هنامستقیف ءامهقح

 بحاصل مهس :مهسأ ةثالث راصف 0 : لقألا
 .رثكألا بحاصل نامهسو «لقألا

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم ثم :نيمهس رثكألاو :هلوق )١(



 ۷ لاملا ثب ةيصولا

 زج ملو هلام ثب رَخآللو «هلام عيمجب امهدحأل ئصوأ نإو
 .امهدنع مهسأ ٍةعبرأ ئلع امهنيب ثلثلاف : ةثرولا

 ةفينح وبأ برضَي الو «نافصن امهنيب ثلثلا : هللا همحر ةفينح وبأ لاقو
 «ةياعسلاو «ةاباحملا يف الإ ثلثلا ئلع داز امب هل ئصوملل هللا همحر
 . ةَلسْرملا مهاردلاو

 زج ملو هلام ِثْلثب رخآللو هلام عيمجب امهدحأل ئصوأ نإو) :لاق
 0 َ .امهدنع مهسأ ةعبرأ ئلع امهنيب ثلثلاف :ةثرولا

 ةفينح وبأ ُبرضَي الو «نافصن اهي تلا هلا هنر ةف ونأ كاقو

 «ةياعسلاو «قاباحملا يف الإ ثلثلا ىلع داز امب هل ئصوملل هللا همحر

 ا مهاردلاو

 «ليضفتلاو قاقحتسالا :نيتيش دصق يصوملا نأ :"ةيفالخلا يف امهل

 يف امك تبثيف' «ليضفتلا نم عنام الو «ةثرولا قحِل قاقحتسالا عنتماو

 .اهيتخأو ةاباحملا

 ذِإ «ةثرولا نم ةزاجإلا مدع دنع عورشملا ريغب ْتَحَقَو ةيصولا نأ :هلو

 «قاقحتسالا ٍنْمِض يف ُتبثي ليضفتلاو ءًالصأ "”لطبتف «لاحب اهل امت ال

 «مهرد فلأب رخآللو «نيفلأب لجرل يصوي نأ :اهّتروصو ءةقلطملا يأ )١(

 .7941/13 ةيانبلا .ًاثالثأ امهنيب نوكي هنإف :ةثرولا زجُت ملو ءمهرد فلأ :هلام ثلثو

 .هثلثب رخآلو «هلام عيمجب امهدحأل ئصوأ اذإ اميف ةلأسم يأ ()

 .7591/15 ةيانبلا .ةيلكلاب ةيصولا لطبتف يأ (۳)



 لاملا ثل ةيصولا 1۸

 5 و

 بيصن لثمب ئصوأ ولو «ةلطاب ةيصولاف : هنبا بيصنب ئصوأ اذإو
 .زاج : هنبا

 .عيبلا نمره يف ةتباثلا ةاباحملاك «"هنالطبب لطبف

 ةزاجإ نودب ةلمجلا يف ًاذافن اهل نأل ؛"عامجإلا عضاوم فالخب

 يف ًاعورشم هنوكل ؛لضافتلا يف ٌربتعتف ءةعس لاملا يف ناك نأب «ةئرولا

 .هيف نحن ام فالخب «ةلمجلا
 هنإف :ثلثلا ئلع دیزت اهّتمیقو «هِتكِرَت نِم نْيعب ئصوأ اذإ ام فالخب اذهو

 كانه نأل ؛ثلثلا نم "”جرختف لاملا 5 نأ لمتحا نإو «ثلثلاب برضُي

 .ةيصولا لطبت :َرخخآ ًالام دافتساو ْتّكَلَم ول هنأ ليلدب «ةكرتلا نيعب قلعت قحلا

 نكي ملف ءٌُدافتسُي اميف ذقن :ةكرتلا تكله ول ٍةَلَسرملا فلألا يفو
 .ةثرولا قح هب قّلعت ام نْيَعِب ًاقلعتم

 لثمب ئصوأ ولو «ةلطاب ةيصولاف :هنبا بيصنب ئصوأ اذإو) :لاق
 ام نبالا بيصن نال قل لاح و لوألا نأل ؛(زاج :هنبا بيصن

 ا :ءيشلا لثمو «نبالا بيصن لثمب ةيصو يناثلاو «توملا دعب هبيصُي

 .زوجيف :هب ردقتي ناك نإو

 .قاقحتسالا نالطبب لضفلا لطبي يأ )١(

 .اهيتخأو ةاباحملا ينعي (۲)

 .نيعلا يأ (۳)

 .جرخيف :خسُت يفو .ةيصولا يأ (4)



 ۹ لاملا ثب ةيصولا

 نع صقني نأ الإ رولا ماب حا هلق : هلام نم مهسب ئصوأ نمو

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو ‹ هيلع دازي الو ريدا هل منا سدسلا

 هريجُت نأ الإ «ثلثلا ىلع داري الو «ةثرولا دحأ بيصن لثم هل : الاقو

 / ةئرولا

 لكلاو «لاحلا ىلإ ا ءًاضيأ لوألا يف وجي : هللا همحر رفز لاقو

 لا

 .هانلق ام :هباوجو

 نأ الإ «قثرولا ماهس ٌُسَخَأ هلف :هلام نم مهسب ئصوأ نّمو) :لاق

 ا «هيلع ُدازي الو «سدسلا هل ميف لا ع ضف

 .هللا همحر

 هزيجُت نأ الإ «ثلثلا ىلع داري الو «ةثرولا دحأ بيصن لثم هل : الاقو

 «ةيصولا يف امّيس ال فرع ةثرولا ماهس ُدحأ هب داري مهسلا نأل ؛(ةثرولا

 ال هنأل ؛هيلإ ٌدَريف :ثلثلا ىلع داز اذإ الإ «هيلإ فَرصُيف نب تم لقألاو

 .ةثرولا ةزاجإ مدع دنع هيلع ديزم

 هللا يضر ٍدوعسم نبا نع يورَملا وه «سدسلا وه مهسلا نأ :هلو

 ."”ئوري اميف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىلإ هَعَقَر دقو «هنع

 .رِظنف :خسُت يفو ءرفز مامإلا يأ :تلق .رَظَنَف :خسُن يفو )١(

 وهو «يمرزعلا :هيفو «(8778) طسوألا مجعملا 027١541 رازبلا دنسم (۲)

 ةياردلا رظنيو «(۳۰۸۰۱) ةبيش يبآ نبا دنع دوعسم نبا ىلع ًافوقوم يورو ‹كورتم

 . ۱١٤/٤ رابخإلاو فيرعتلاو 5



 لاملا ثب ةيصولا 37

 . متئش ام هوُطعأ : ةثرولل لبق : هلام نم ءزجب ئصوأ ولو

 يف وأ ‹سلجملا كلذ يف لاق مث «نالفل يلام شد : لاق نمو

 لخديو «لاملا ثلث هلف : ةثرولا تزاجأو «يلام ثلث هل : رَخآ سلجم

 . هيف سدسلا

 يف مهسلا :لاق هللا همحر "اسايإ نإف «نسدسلا هب دايو ٌرَكْذُي هنألو

 ئطعيف «ةثرولا ماهس نم مهس هب داريو ٌركذيو «سدسلا نع ةرابع :ةغللا
 .انركذ ام

 .ءزجلاك مهسلا :انِفرع يفو «"”وهِفرع يف ناك اذه :'"”اولاق

 هنأل ؛(متئش ام هوُطعأ :ةثرولل ليق :هلام نم ءزجب ئصوأ ولو) :لاق

 صولا ع تمت ال ةلاهجلا نأ ريغ غ نيثكلاو ليلقلا لوانتي لوھ

 .نايبلا مهيلإف «يصوملا ماقم نومئاق ةثرولاو

 يف وأ ي كلذ يفالاك ف ررالتل يلاج ريدحا و لاق

 لشو «لاملا ثلث هلف :ةثرولا تزاجأو « يلام ثلث هل :رخآ سلجم

 ۰ ف لا

 نب رمع هالو «نيعباتلا رابك نم «ةرصبلاب يضاقلا ةّرق نب ةيواعم نب سايإ )١(
 هرثأ رظنيو 2١55/64 ءالبنلا مالعأ ريس يف ةمجرت هل ءه7١؟؟ ةنس يفوت «زيزعلا دبع

 )08٠٠"0. ةبيش يبأ نبال فنصملا يف

 .ريغصلا عماجلا حورش يف ةيفنحلا خياشم يأ (۲)

 .557/57 ةيادهلا ناشطعل ةياقسلا .ةفوكلا لهأ يأ (۳)



 ۷١ لاملا ثب ةيصولا

 ىف وأ «سلجملا كلذ ىف لاق مث «نالفل ىلام سدس : لاق نمو

 .دحاو سدس هلف : نالفل ىلام سدس : هريغ
 2 8 و ر سر 7 وو و ت و

 يقبو «كلذ اثلث كلهف «هيئغ ثلثب وأ ءهيهارد ثلثب ىصوأ نمو
 2 و هد ا e لر 4

 :هريغ يف وأ «سلجملا كلذ يف لاق مث «نالفل يلام سدس :لاق نمو

 ةفاضإلاب ًافّرعم َرِكْذ سدسلا نأل ؛(دحاو سدس هلف :نالفل يلام سدس

 يف ٌدوهعملا وه «لوألا ُنْيَع يناثلاب داري :تديعأ تم ةفرعملاو «لاملا ىلإ

 4 .ةغللا

 «كلذ اّن كهف همّنغ 56 وأ «هههارد ثلث ئصوأ نمو) :لاق

 .(يقب ام عيمج هلف :هلام نم يقب ام شل نم جرحي وهو « هل يقبو

 كرتشم امهنم راحاو لك نأل ؛يقب ام ثلث هل :هللا همحر رفز لاقو

 يقب ام ئقبيو «ةكرشلا ىلع هنم يوت ام ئَوتَي كرتشملا لاملاو «"مهنيب
 لحم تاجا ةكرتلا تناك اذإ اک رار الع

 «دحاولا يف مهدحأ ىح عْمَج ْنِكمُي دحاولا سنجلا يف نأ :انلو

 «ةمدقم ةيصولاو «ٌعمَج هيفو «ةمسقلا ىلع ٌرْبجلا هيف يرجي اذهلو
 .مهردلاك مهاردلا تراصو «يقابلا دحاولا يف اهانعمجف

 .ًاميدقت اذكف ءًارْبج اهيف عمجلا نكمُي ال هنأل ؛ةفلتخملا سانجألا فالخب

 ةثرولا نيب يأ :ًانايب هال" 8 ةخسن ةيشاح يف بتكو .امهنيب :خسُت يفو )١(
 .هل ئصوملاو



 لاملا ثب ةيصولا ۷۲

 نم جرْخَي وهو 0 1 ا ( هبايث ثلثي 7 0 7 عاف < و ê els + هاه

 ا

 نكي مل : دحاو يقبو «نانثا تامف «هقيقر نم ِة : ثلث ئصوأ ولو
 . ةفلتخملا ٌرْؤّدلا كلذكو «ىقابلا ثلث الإ هل

 رخي وهو ءاهّث يقبو ءاهات كلهف ءهبايث دب ئصوأ ولو) :لاق
 .بايثلا نم يقب ام ثلث الإ َقِحَتسَي سي مل :هِلام نم يقب ام ثلث نم

 .(ةفلتخم سانجأ نم بايثلا تناك اذإ اذه : "”اولاق

 .مهاردلا ةلزنمب وهف :راحاو سنج نم تناك ولو

 .ةمسقلاب ًارْبَج عمجلا هيف يرجي هنأل ؛اهتلزنمب :نوزوملاو ليكملا كلذكو

 مل :لحاو يقبو «نانثا تامف «هقيقر نم ثالث ٍْلْدب ئصوأ ولو) :لاق
1 

 .يقابلا ثلث الإ هل نكي

 .(ةفلتخملا ٌروّدلا كلذكو

 ربجلا ئرَي ال هنأل ؛هدحو هللا همحر ةفينح يبأ لوق ىلع اذه :ليقو

 ن0

 «عمجيو ءدهتجي نأ يضاقلل امهدنع نأل ؛ لكلا لزق وه :ليقو

 .عمجلا ٌرّذعتي كلذ نودبو

 ,روكذملا هقفلل هبشأ لوألاو

 .هللا مهمحر خياشملا يأ )١(



 VY لاملا ثب ةيصولا

 جرخ نإف : نيدو ريع «لام هلو ؛يهرد يفلأب ٍلجرل ئصوأ نمو

 0 را

 . ديزل هلك ثّلثلاف : تيم ورمع اذإف هس

 نإ (E «يهرد يفلأب لُجَرل ئصوأ نّمو) :لاق

 لك ءافيإ نكمأ هنأل ؛(هل ئكصوملا ىلإ "مف ٤ :نيلا ون نم ةفلألا جرح

 lL سب ريغ نم هَقَح قح يذ

 نم ءيش جرح امّلكو ءْنْيَعلا ثلث هيلإ َعِفُذ :جرخي مل نإو) :لاق
 «ثراولا كيرش هل ئصوملا نأل ؛ ("”فلألا يفوتسي ئتح نلت َدَحأ نْيدلا

 .نيدلا ىلع الضف نيعلل نأل ؛ةثرولا ىح يف سحب :نّيعلاب هصيصخت يفو

 «ءافيتسالا دنع ًالام ٌريصي امنإو «لاحلا لطم يف لامب سيل نيد نالو

 .هانركذ امب رظنلا لدتعي امنإف
 ثلثلاف :تيم وٌرمَع اذإف هلام ِثْلُثب ورْمَعو رلي ديزل ئصوأ نّمو) :لاق

 نم وه يذلا ّيحلا مجازي الف ةيصولل لهأب سيل تيملا نال ؛(دیزل هلک

 .رادجو رايزل ئصوأ اذإ امك ءاهلهأ

 .عقد : خست يفو )١(

 .فلألا وفوتسُي تح هثلث ذا :لوهجملاب خست يفو (۲)



 لاملا ٍثْلثب ةيصولا 3

 ر 07 و وو 7

 فصن وِرْمَعِل ناك ا كرو .ورمعو رايز نيب يلام ثلث : لاق نإو

 . ثلثلا

 ئصوملا حسا :ًالام بستكاو «هل لام الو هلام ثب صوأ نّمو

 . توملا دنع هكلمَي ام ثلث هل

 «ثلثلا فصن هلف :هتومب ْمّلعَي مل اذإ هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .ثلثلا فصن الإ يحلل ضْرَي ملف ءورمَعل ةحيحص هدنع ةيصولا نأل

 ًايضار ناكف ٌّوْعَل "”تيملل ةيصولا نأل :هتومب مَع اذإ ام فالخب

 وِرُمَعل ناك :تيم یزو ءوِرْمَعو رليز نيب يلام ٺل :لاق نإو) :لاق

 ُفصن امهنم ٍدحاو لكل نوكي نأ ظفللا اذه ةيضق نأل ؛(ثلثلا فصن
 .مدقت ام فالخب ءثلثلا

 ىغشلثلا لك هل ناك :تکسو ءنالفل يلام ثلث :لاق نم نأ ئرت الأ

 .ثلغلا قحتسي مل :تكسو «ننالف نيب يلام ثلث :لاق ولو

 ا الام وسسكاو ذل لام الو هلام فلكي رض ر لا

 يفالختسا ٌدقع ةيصولا نأل ؛(توملا دنع هكلمَي ام ثلث هل صوملا

 دنع لاملا د وجو طرتشيف «هدعب همكح تبثيو «توملا دعب ام ىلإ فاضُم

 .هلبق ال «توملا

 .ورمعل :خسُت يفو )١(



 34 لاملا ثب ةيصولا

 .ًالام بستكا مث «كّلهف «لام هل ناك اذإ اذكو
sS 4 50 د سها لو * تاب ١ 

 منغ هل نكي مل وأ «هتوم لبق مّنَعلا كلهف «هوتغ ثلثب هل ئصوأ ولو
 .ةلطاب ةيصولاف : لصألا يف

 .حصت ةيصولا نأ حيحصلاف : تام مث «هدافتساف “متع هل نكي مل ناو

 .ٍقاش ةميق ئَطعُي : ُمَنَع هل سيلو «يلام نم ةاش هل : لاق ولو

 .اًيب اَمِل ؛(ًالام بستكا مث «َكّلَهف «لام هل ناك اذإ اذكو) :لاق

 هل نكي مل وأ «هِتوم لبق ُمَنَّغلا كَّلهف هِمَنَغ ٍثْلْتب هل ئصوأ ولو) :لاق
n 2ةلطاب ةيصولاف :لصألا يف منغ ). 

 م VDA : ١ عب 0 fie سعب
 ةيصولا هذهو «ٍذئنيح '''همايق ربتعيف «توملا دعب باجيإ هنأ انركذ اَمِل

 ةيصولا نأ حيحصلاف :تام مث «هدافتساف مَع هل نكي مل نإو) :لاق

 مساب تناك اذإ اذكف ءحصت :لاملا ظفلب تناك ول ةيصولا نأل ؛(حصت
 ف ما 2 َ .

 .توملا دنع همايق ربتعملاو «لضف توملا لبق هدوجو نأل اذهو «هعون

 ؛(ةاش ةميق ْىَطعُي :مَّكغ هل سيلو «يلام نم ةاش هل :لاق ولو) :لاق

 اهثّيلام ذإ «ةاشلا ةّيلامب ةيصولا هدارم نأ انّمِلَع :لاملا ىلإ هفاضأ امل هنأل

 .لاملا لطم يف جو

 .هب ئصوأ ام مايق يأ )١(
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 .حصت ال : ليق : هل مَع الو ءهلام ئلإ هفيضُي ملو ءقاشب ئصوأ ولو
 .ةلطاب ةيصولاف : هل مَع الو ءيِمَتَع نم ةاش : لاق ولو

 ءارقفللو ءثالث رهو هوالوأ تاهّمأل هلام ثب ليصوأ نمو
 ءمهس ءارقفللو ءمهسأ ٍةسمخ نم مهسأ ةثالث ٌنهلف : نيكاسملاو
 . مهس نيكاسمللو

 ال :ليق :هل َمَنَع الو ءهلام ىلإ "”هفيفُي ملو ءقاشب ئصوأ ولو) :لاق

 ةاشلا ةروص ٌنبتعُت :اهنودبو «لاملا ىلإ هّتفاضإ حّحصملا نأل ؛(حصت
 .اهانعمو

 هدارم نأ مِلْع :ةاش هِكْلِم يف سيلو «ةاشلا َرَكَذ امل هنأل ؛حصت :ليقو
 .ةيلاملا

 امل هنأل ؛(ةلطاب ةيصولاف :هل مَع الو ءيِمَنَع نم ةاش :لاق ولو) :لاق
 مّنَعلا نم ًاءزج اهلج ثيح ءةاشلا ُنْيَع هدارم نأ انْملَع :ِمتَعلا ىلإ هفاضأ
 .لاملا ىلإ هفاضأ اذإ ام فالخب

 .لئاسملا نم ٌريثك جّرخي اذه ئلعو

 هار ةو تال و هار تامل هلام كلك سرا مولا

 نيكاسمللو مهس ءارقفللو ءمهسأ ةسمخ نم مهسأ ةثالث نهلف :نيكاسملاو
(۷ 

.( 

 .يلام نم :لقي مل ناب يأ )١(

 .,/5١ص يدتبملا ةيادب يف تبثم :مهس نيكاسمللو «مهس ءارقفللو :هلوق (؟)



 EV لاملا ثب ةيصولا

 .٠ 6و هو و واو د. د. اهو د هاو ده د. هو هاهو أه هاهو هاهو هه هاو اه يه هه هه هو هواه هواه ده هاو هه هه

 اگل «ةئالث هل E هنأ : : هللا همحر دمحم نعو

(VD 
 .نامهس "'قيرف

 «ناسنج نيكاسملاو ءارقفلاو «ةزئاج دالوألا تاهمأل ةيصولا نأ :هّلصأو

 .ةاكزلا ىف امهانرّسفو

 «نانثا ثاريملا يف هانذأو ءعْمَجلا ظفل ٌروكذملا نأ هللا حر خل

 دالوألا ُتاهّمُأو «نانثا قيرف لك نم ناكف ,"”نآرقلا يف كلذ "'

 .ةعبس لع مَسِقُي اذهلف «ثالث

 لوانت 0 2 هب دار فلألاب ىلا حلا نأ :

 e ”ثالثلل ةثالثلاو دعنا يزف لك

 .نيكاسملاو ءارقفلا نم )١(

 .ءاتلاب .دجت :خسُت يفو (1)
 ليي 4+

 نإف «١1/ءاسنلا . ُسْدّشلَأ هال دو وح دم ناڪ نإ 9 : :ئلاعت هلوق يف امك ()

 ىلإ ثلثلا نم ّمألا ًادعاصف مهنم نانثالا بجحي هنأل ؛ًادعاصف نانثا :ةوخإ :نم دارملا

 ٠٠٤/٠١. ةيانبلا .عمجلا مكح امهل نينثالا نأ ملعف «سدسلا

 .دالوألا تاهمأل يأ (5)



 لاملا ثب ةيصولا ۷۸

 و و 1 رو

 نيكاسملل هفصنو «نالفل هفصنف : نيكاسمللو نالفل هثلثب ئصوأ ولو

 . نيكاسملل هاثلثو «نالفل هثلث : هللا همحر لمحم دنعو ءامهدنع

 دق :َرخآل لاق مث «قةئامب َرَخآلو ءمهرد ةئامب لجرل ئصوأ نمو
 .ةئام لك ثلث هلف : امهعم كُتكرشأ

 لاق مث «نيتئامب رَخآلو «مهرد ةئامعبرأب لجرل ئصوأ اذإ ام فالخب
5 4 

 . امهنم ٍدحاو لكل هب ئصوأ ام فصن هلف : امهعم كّتكرشأ دق : َرَخآل

 وع و وو

 هفصنو ء«ينالفل هفصنف :نيكاسمللو نالفل هثلثب ئصوأ ولو) :لاق

 .(نيكاسملل هاثلثو ءنالفل هلت : هللا همحر دمحم دنعو ءامهدنع نيكاسملل

 .امهدنع ٍدحاو نيكسم ىلإ هفرصي نأ هل :نيكاسملل ئصوأ ولو

 هاب ام لغ ءانب ؛ نيئيكسم ىلإ الإ فرصي ال :هدنعو

 دق :رخآل لاق مث «ةئامب رخآلو ءمهرد ٍةئامب لجرل ئصوأ نّمو) :لاق

 .(ةئام لك ثلث هلف :امهعم كّدكرشأ

 ؛هانلق امب لكلا نيب هئابثإ نكمأ دقو ءةغل ةاواسملل ةكرشلا نأل

 .ةثام الث مهنم ٍدحاو لك بيصُي هنأل ؛لاملا داحتال

 مث «نيتئامب رخآلو ءمهرد ةئامعبرأب لجرل ئصوأ اذإ ام فالخب) :لاق

 ام داو لكل ةي رضوا ام ات هله اهم كرا نق" الا

 هنأل ؛(كارتشالا) كارشإلا ناك مث «نيتتامب رخآلو :اذكه ئرخأ خسُن يفو )١(

 .طقس نم اهيف ام حضاوو :تلق .هرخآ ىلإ ...ةاواسملا قيقحت نكمي ال



 ۹ لاملا ٍثُْثِب ةيصولا

 .ثلثلا ىلإ قّدصي هنإف : هوقّدصف ءْنْيَد يلع نالفل : لاق نّمو

 ىلع هانلمحف «نّيلاملا توافتل ؛ لكلا نيب ةاواسملا قي 4 قيقحت نكمي ال هنأل

 .ناكمإلا ردقب ظفللاب ًالمع ؛هبيصن فيصنتب راحاو لك هتاواسم

 :هتثرول كلذ لاق :هانعم «(هوقلصف «نيد يلع نالفل :لاق نّمو) :لاق

 .ناسحتسا اذهو «(ثلثلا ىلإ قدصي هنإف)

 ءًاحيحص ناك نإو لوهجملاب َرارقإلا نأل ؛قَدِصُي ال :سايقلا ىفو

 .نایلاب الإ هب مكي ال نک

 الإ قدصي ال يعّدملا نأل ؛عرشلل افا ردص :هوقدصف :هلوقو

 .ريتعي الف ءًاقلطم ًارارقإ هّئابثإ رذعتف ءةجحب

 دقو. «ةترولا لع ةميدقت صف نع نأ ملعن اّنأ :ناسحتسالا هجر

TTةينضولا قيرطب ”". 

 م اس ؛ةرادقم نود هيلع ىلا لصاب ٌملعُي نم م ””هيلإ جاتحَي دقو

 .هل ئصوملا ىلإ اهيف ٌريدقتلا "لجو ءةيصو *)اهّلعْجَتف «هتمذ غيرفت يف

 .ةثرولا ىلع نيدلاب هل ٌرقملا ميدقت رِقملا دصق نم يأ )١(

 .ذقنُيف (۲)

 :باوجلا ٌريرقتو ءاهب حّرصل :ةيصولا هلصق ناك ول :لاقُي امع باوج اذه ()
 .هرادقم نود «هيلع قحلا لصأب مَلعَي نم مالكلا اذه لثم ئلإ جاتحَي دق :لاقي نأب

 .":3/1 ةيانبلا

 .رقملا نم يأ (5)

 ءاهلعجيف :خشل يفو (5)

 .لعج : ئرخأ خس ب يف ةملكلا هذه طبض متو (5)



 لاملا ثب ةيصولا 25

 ءاياصولا باحصأل ثلثلا َلّرعُي : كلذ ريغ اياصوب 'ئيصوأ نإو

 . ةثرولل ناثلثلاو

 ہک وع ها اى 2 ىو
 هوقدص : ةثرولل لاقيو «مّثتش اميف هوقّدص : اياصولا باحصأل لاقي و

 .هب قحأ اياصولا باحصأف : ثلثلا نم ّيقب امو مت اميف

 هذهو ءءاش ام يلام نم هوطعأف :ًائيش ٰیعداو ٌنالف مكءاج اذإ :لاق هنأك

 .ةدايزلا نود «ثلثلا ىلإ دص اذهلف «ثلثلا نم ةزبتعم

 ءاياصولا باحصأل ثلثلا لرعي :كلذ ريغ اياصوب ئصوأ نإو) :لاق
 .مولعم مهّتاريم نأل ؛(ةثرولل ناثلثلاو

 لزع مدقيف «مولعملا مجاري الف «لوهجم اذهو «ةمولعم اياصولا اذكو
 .مولعملا

 اذه رادقمب ملعأ نوكي دق نيقيرفلا دحأ نأ وهو :ئرخأ ةدئاف زارفإلا يفو
 هاعدا اذإ لضفلا يف نوفلتخي مهاسعو ءًاماصخ لأ َرخآلاو «هب رصبأو «قحلا

 .ٍةعّرانم ريغ نم هرلي يف اميف احاو لك ٌرارقإ حصي :زارفإلا دعبو «مصخلا
 لاقيو ء كش اميف هوقدص :اياصولا باحصأل لاقُي) :لزع اذإ (و) :لاق

 اقحأ اياصولا باحصأف :ثلثلا نم يقب امو «مّشئش 8 هوقدص :ةثرولل

 لك رق اذإف «ذيفنتلا نح يف ٌةيصو «قِحتسملا وَ يف نيد اذه نأل ؛("هب
 .نيبيصنلا يف ًاعئاش ًانيد ةكرتلا يف نأ َرهَظ :ءيشب قيرف

 ةيادب نم تبثم :هب قحأ اياصولا باحصأف :ثلثلا نم يقب امو :هلوق )١(

 .5545 مقرب ةيناميلسلا ةخسنو ءه8١١ ةخسن يف كلذكو ءا/4١ص يدتبملا



 ۸۱ لاملا ثل ةيصولا

2 2 « 9 ٠ 
 .اورقأ ام يثلثب ةثرولاو ءاورقأ ام ثلثب ثلثلا باحصأ ٌذَخْوُيَف

 5 2 5 5 5 5 5 5 2 4 2 ١

 ةيصو لطبتو «ةيصولا فصن يبنجأللف : هثراولو يبنجأل ئصوأ نمو
 . ثراولا

 ؛(اوّرقأ ام يثلثب ةثرولاو ءاورقأ ام ثلثب ثلثلا ُباحصأ ذخؤيف) :لاق

 .هقح رق يف قيرف لك رارقإل ًاذيفنت
 ىلع ةدايز هل ٌرقملا ئعدا نإ ملعلا ىلع نيميلا امهنم قيرف لك ئلعو

 .هريغ نيبو هنيب ئرج ام ئلع ُفّلحُي هنأل ؛كلذ

 لطبتو ٠3 ءةيصولا فصن يبنجأللف :هثراولو يبنجأل ئصوأ نّمو) 0

 حصف تكلمي ال امبو «هب ءاصيإلا ُكِلمَي امب ئصوأ هنأل ؛(ثراولا ةيصو
 .يناثلا يف لطَبو ءلوألا يف

 8 رانا مول لغسل ملال ؛متيمو يحل ئصوأ اذإ ام فالخب

 حصت اذهلو ءاهيهأ نم ثراولاو «يحلل لكلا نوكيف «ًامِحاْرُم حلصي

 .اقرتفاف «ةثرولا ةزاجإب

 .يبنجأللو لتاقلل ىصوأ اذإ :اذه ئلعو

 حصي ال ثيح «يبنجأللو راو نيد وأ نعي را اذإ ام فالخب اذهو

 اك تت ةكرشلاو عفر صف هاشنإ ةيصولا نأل ؛ًاضيأ يبنجألا قَح يف

 .امهنم هقِحَتسَي نم ق يف ٌحصتف هل

 ءيضاملا يف ةكرشلا بفصَوِب ربخأ دقو «نئاك نع ٌرابخإف ٌرارقإلا امأو

 ىلإ الو «هب ربخأ ام فالخ هنأل كيرلا اذه نودب هتابثإ ىلإ هجو الو

 .ًاكيرش هيف ثراولا ٌريصي هنأل «فصولا تابثإ



AYلاملا ٍِثّدْتِب ةيصولا  

 ن و و و 0

 رلحاو لكب ئصوأف «ءيدرو طسوو يج : باوثأ ةثالث هل ناك نمو
 ةيصولاف : كلذ حجل ٌةثرولاو وه اهب ردي الو بوث عاضف ءلجرل

0 
 . ةلطاب

 nee : اومّلس نإف «نْييقابلا نْيبوثلا ةثرولا مَّلسُ نأ الإ

 كلذ يف لطييف « هكراشي نأ ثراولل ناك : ًائيش يبنجألا ضَبَق ول هنألو

 الف لكلا لطي تح ُثرالا هكراشيو ءينجألا ضيق لاي ل مث «ردقلا

 ءرخآلا ةصح نع ةزاتمم ا ةصح ءاشنإلا يفو 5 0 توکی

0 

 لكب ئصوأف «ءيدرو و اچ :باوثأ ةثالث هل ناک نمو) :لاق

 :كلذ ُدَحْجَت ةثرولاو ءوه اهُيأ ئردُي الو «بوث عاضف «لجرل ردحاو

 .(ةلطاب ةيصولاف

 بوثلا : هليعب مهنم لحاو لكل ثراولا لوق نأ : : مهن و حجل ئنعمو

 ةحص نمت هّتلاهجو وخ لا ناک “كله دق كح وه يذلا

 .لّطَبف ءدوصقملا ليصحتو ء«ءاضقلا

 «ناملا لاز :(اومّلس نإف «نْييقابلا نْيبوثلا ةثرولا مَّلسُث نأ الإ) :لاق

 .فاقلاب .ًاديقم :أطخ ئرخأ خسُت يف ءاجو )١(

 .ثراولا قح يف : :ًانالطيو « يبنجألا تح يف : ءاقب يأ (۲)

 .هل ئصوملا يأ (۳)



 AY لاملا ثب ةيصولا

 ثلثو ديجلا ثلث : طس ا بحاصلو «د ألا تولا اّن : ديحلا بحاصلف
KÛ 2 9 و دوج و .٠ X0 

04 04 2 04 

 .نودألا بوثلا اثلث : نودألا بحاصلو ‹«نودألا

 لجرل هنيعب اهنم تیبب امهدحأ ئصوأف «نّيَلِجر نيب رادلا تناك اذإو

 1 وس يع
 . مسقت اهنإف : يصوملا تامو «هنيعب

 . هل ئصوملل وهف : يصوملا بيصن يف تيبلا َمَقَو نإف

 بحاصلو ,دوجألا بوثلا اّ : :ديجلا بحاصل) نوکی (ف) :دوحجلا وهو

 بوثلا شن :نودألا بحاصلو «نودألا ثلثو ديجلا ثلث :طسولا

 .(نودألا

 نوكي نأ امإ هنأل ؛نيقيب ءيدرلا يف هل ىح ال ٍديجلا بحاص نأل

 .امهيف هل َّقَح الو ًائيدر وأ ًاطسو

 ٍنوكي نأ امإ هنأل ؛نيقيب يقابلا ٍديجلا يف هل قَح ال ءيدرلا بحاصو

 ءىدزلا وه ءيدرلا "نوكي نأ لو ءامهيف هل حالو ءاطسو وأ اديحي

 ا كام ف «يلصألا

 ثلثو ديجلا ثلث الإ قبي مل :نودألا انو ءديجلا اث بهذ اذإو

 .ةرورض هنيعب هيف طسولا بحاص قح نّيعتيف :ءيدرلا

 هنّيعب اهنم تيِبب امهدحأ ئصوأف ءنّيَلجر نيب رادلا تناك اذإو) :لاق

 مّسقُت اهنإف :يصوملا تامو «هنيعب لجرل

 ةفينح يبأ دنع (هل ئّصوملل وهف :يصوملا بيصن يف تيبلا عقو نإف

 .هللا امهمحر فسوي يبأو
0 

 .هل ىئصوملل هفصن : هللا همحر دمحم دنعو



Aلاملا ثب ةيصولا ٤ 

 هے # 5 م 5 ا

 دنع اذهو .تيبلا عرذ لثم هل ئصومللف : رخآلا بيصن يف عقو نإو

 . هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ

 . تيبلا بفصن عْرذ لثم : هللا همحر دمحم لاقو مي 7 5

 اذهو «تيبلا ِعْرَذ لثم هل ئصومللف :رخآلا بيصن يف عفو نإو) :لاق
 .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع

 .(تيبلا مفصن ٍعْرَذ لثم :هللا همحر دمحم لاقو

 رتشم اهئازجأ عيمجب َرادلا نأل ؛هريغ كلمبو هكلوب ئصوأ هنأ :هل

 يه يتلا ةمسقلاب كلذ دعب هكلم نإ وهو «يناثلا فقوتو لوألا َدّقَف
 ."”ءارتشا مث ءريغلا كلمب ئصوأ اذإ امك «ةقباسلا ةيصولا فَي ال :ةلدابم

 يف ةيصولا ذفنت :يصوملا بيصن يف تيبلا َمَكَوو ءاهومستقا اذإ مث
 .تيبلا فصن وهو هب ىئصوملا نيع

 ةيصولل ًاذيفنت ؛تيبلا بفصن عْرَذ لم هل :هيحاص بيصن يف عقو نإو

 :"”(طخ تلق اذإ اهب ئصوملا ةيراجلاك «هتاوف دنع هب ئصوملا لدب يف

 .”نهِكَدَي يف ةيصولا دفن

 ؛هنمشب ةيصولا قلعت ال ثيح «هب ئصوملا دبعلا َمْيِب اذإ ام فالخب

 ةا لطب الو فاك اما لع «عيبلا ئلع مادقإلاب لطبت ةيصولا نأل

 .تام مث يأ )١(

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبث هم :أطخ :ظفل (۲)



 و٠ ه6 هو و. و و و هو هو هو و ده هاه هله و ده و و وده هي هاهو و دو هو وه هاهو واو هاه وه واو هوه

 ٌدِصقي هنأ ٌرهاظلا نأل ؛ ؛ةمسقلاب هيف هك رقتسي امب ئصوأ هنأ :امهلو

 ل نأل ؛ةمسقلاب 0 كلذو هوجو لك نم هب قُم كلوب ء ءاصيإلا

 ف « هبيصن' يف عقو اذإ تيبلا عيمج يف هك ًرقتسا دقو «ٌرصاق عاشملاب

 .هيف ةيصولا

 ًاليمكت ؛ٌزارفإلا ٌدوصقملا امنإو «عبات ةمسقلا هذه يف ةلدابملا ئنعمو

 ناك ٌريصي زارفإلا رابتعا ئلعو «هيف ةمسقلا ىلع ُرَبجُي اذهلو «ةعفنملل
 ا .ءادتبالا نم هكلِم تيبلا

 يف حو امم هعيمج ناعْر ٍردَق يف د ا

 تيبلا ٍركِذ نم يصوملا دارم نذل وأ «هانركذ امك ءهضوع هنأل امإ «هبيصن

 و يف َمَقَو اذإ تيبلا نّيعتي هنأ الإ «نكمأ ام هدوصقمل ًاليصخت ؛هب ٌريدقتلا

 .كيلمتلاو «ريدقتلا :نّيتهجلا نيب ًاعّمَج ؛هبيصن

 .ريدقتلاب "انوع :رخآلا بيصن يف قو اذإو
 (”كيلمتلاو "نيهجولا دحأ رابتعا ىلع َريدقتلا دارأ "'هنأل وأ

 .ركخآلا هجولا رابعا لع يع

 .ميملا ىلع ماللا ميدقتب .انملع :خسُن يفو )١(

 .يصوملا يأ (۲)

 .نيتهجلا ىدحإ :خسُن يفو (۳)

 .كيلمتلا دارأو يأ (5)



A1لاملا ثلث ةيصولا  

 ٌدارملاف «هّثمأ هدلت دلو لوأب ةأرملا قالطو «دلولا َقْنِع قّلع اذإ امك
 .يح دلو :قتعلا يفو «دلولا لطم :قالطلا ''”ءازج يف

 تيبلاو 0 ةئام رادلاو «يصوملا ريغ بيصن يف تيبلا عقو اذإ مث

 :مهسأ ةرشع ىلع ةثرولا نيبو «هل ئصوملا نيب هبيصن مّسقي :عرذأ ة ةرشع
 .هل ئصوملل مهسو «ةثرولل اهنم ةعست

 يفصن : ا ةسمخب هل ئصوملا برضَيف هللا همحر دمحم دنع اذهو

 لک لخت ن ا و ‹تيبلا ىوس رادلا فصنب مهو « تيبلا

 .ةرشع ٌريصيف ءامهس اهنم ةسمخ

 برضَي هل ئصوملا نأل ؛ًامهس ٌرشع دحأ ىلع ْمّسِقُي :امهدنعو

 ئصوملل :ًامهس رشع دحأ ٌماهسلا ٌريصتف «نيعبرأو ٍةسمخب مهو «ةرشعلاب
 .ةعست :مهلو «نامهس :هل

 فالخ ال :ليقو «فالخلا ىلع وه :ليق :ٌرارقإ ةيصولا ناكم ناك ولو
 .هللا همحر ٍدمحمل هيف

 كلمن فأ قم نإ ا «حيحص ريغلا كلمب ٌرارقإلا نأ :هل قرفلاو

 .هل رقما ىلإ ميلستلاب رمي : تو «هريغل ريغلا

 مث «هوجولا نم هجوب هكلم ول ىتح «حصت ال :ريغلا كلمب ةيصولاو
 وهو

 .ذفنت الو  هئيصو حصت ال :تام

 .قالطلا قح :خسُن يفو )١(



 AV لاملا ثْلثب ةيصولا

 بحاص زاجأف ءهنّيَعب مهرد فلأب َرَخآل لجر لام نم ىئصوأ نمو
 . َعَنمَي نأ هلو ءٌزئاج وهف : هيلإ هَعَفَد نإف : يصوملا توم دعب لاملا

 بألا نأ ٍلجرل امهدحأ ّرقأ مث الأ بألا ةكرت نانبالا مستقا اذإو

 .هدي يف ام َثْلُت هيطعُي رقما ناف : هلام ثْثب هل ئصوأ

 زاجأف «هنّيَعب مهرد فلاب َرَخآل لجر لام نم ئصوأ نّمو) :لاق

 نأ "هلو ءٌرئاج وهف :هيلإ هعفد نإف :يصوملا توم دعب لاملا بحاص

 :زاجأ اذإو «هتزاجإ ىلع ُفَقوتَيف «ريغلا لامب ٌعُربت اذه نأل ؛(عَنمَي
 .ميلستلا نم عنتمي نأ هلف ءًاضيأ هنم اعّربت "نوت

 نأل ؛ةثرولا تزاجأو ء«ثلثلا لع اا مرا اذ[ تلح
 قحل غعانتمالاو ءهسفن كلم اهتفداصمل ؛ ةحيحص اهجَرْحَم يف ةيصولا

 .يصوملا ةهج د نفاذ تح طاش اهوزاجأ اذإف ءةثرولا

 نأ لجرل امهدحأ ّرقأ مث الأ بألا كرت : نانبالا مقا اذإو) :لاق

 اذهو «(هدي يف ا نلت هن لا نف :هلام ثل هل ئصوأ بألا

 .ناسحتسا

 نأل ؛هللا همحر فز لوق وهو «هدي يف ام فصن هّيطعي نأ :سايقلاو
 ؛فصنلا ءاطعإ يف : ةيويسللاو «ايإ  هتاواسمب هرارقإ مضت :هل ثلثلاب هرارقإ

 .فصنلا هل قبيل

 .هتزاجإ يأ (۲)



EARلاملا ثب ةيصولا  

 ىأدلو يصوملا توم دعب تدلوف ءةيراجب لجرل ئصوأ نمو
 .هل ئصوملل امهف : ثلثلا نم ناجرخي امهالكو

 ةه ان دعا و فلا نق ْثْلتلا نم اجرخَي مل نإو

 ءامهيديأ يف يهو «ةكرتلا يف عئاش وشب هل رقأ هنأ :ناسحتسالا هجو

 .هدي يف ام ثلثب ًارِقَم نوكيف

 «ثاريملا ىلع مّدقم نيدلا نأل ؛هريخل ندب امهدحأ َرَقَأ اذإ ام فالخب

 .هيلع مدقيف ادق اف نوكيف

 َمَّلَسُي نأ الإ ءيش هل ُمّلِسُي الف «ثراولا كيرشف ثلثلاب هل ئصوملا امأ

 .هالثم ةثرولل

 ءًاضيأ هب ٌرَخآلا بالا ٌرِقُي امبرف :هدي يف ام فصن هنم ذأ ول هنألو
 .ثلثلا ىلع ٌدادزيف «ةكرتلا فصن "”ريصيف «هدي يف ام فصن ذخأيف

 ءادلو يصوملا توم دعب ْتدَلوف ةيراجب لجرل ئصوأ نمو) :لاق

 يف تلخد مألا نأل ؟(هل ئصوملل امهف :ثلثلا نم ناجرخُي امهالكو

 .مألاب ًالصتم ناك نيح أ اعبت دلولاو «ةلاصأ ةيصولا

 ئتح تيملا كلم ىلع َةاَقّبم اهّلبق ةكرتلاو «ةمسقلا لبق ْتَدَلَو اذإف

 .هل ئصوملل نازك «ةعرلا وا ىف
 صحي ام َدَخأو «ثلثلاب "”برَض :ثّذْتلا نم اجّرخَي مل نإو) :لاق

 .هل ئصوملا ئّدأ ام يأ )١(

 .دلولا يآ (۲)

 .هل ئصوملا يآ (۳)



 ۸۹ لاملا ثّلثب ةيصولا

 : ءيش َّلَضَف نإف ٌمألا نم كلذ ّذخأي : هللا همحر ةفينح وبأ لاقو 37 .e“ ء٠ AS ن م. 5-5

 .دلولا نم هَّذَخَأ

 .هللا امهمحر رامحمو فسوي يبأ لوق يف ًاعيمج امهنم

 هَذَخَأ :ءيش لضف نإف ألا نم كلذ ٌذخأي :هللا همحر ةفينح وبأ لاقو

 .(دلولا نم

 ءمهرد ةا هلا زعير :لاقو: + ةروبص ني« رفضلا عماجلا» يفو

 تدلوف «تام مث «لجرل ةيراجلاب ئصوأف «مهرد ٍز ةئامثالث يواست ا

 ٍدلولا ثلثو ملا :هل ئصومللف : :ةمسقلا لبق مهرد ةثامتالث يواسي ًادلو

 .امهنم ٍلحاو لك اثلث هل :امهدنعو «هدنع

 الف ءلاصتالا ةلاح ًاعَبَت ةيصولا يف َلَحَد دلولا نأ انركذ امام

 ىلع امهيف ةيصولا ٌدفَُف «"'قتعلاو "عيبلا يف امك «لاصفنالاب اهنع جرخي
 و

 ولف «لصألا م مجازي ال عبتلاو “هيف عَبَت دلولاو «لصأ مالا نأ :هل

 .؟70 8ص (۱)

 طق دلولل ريصي :ضبقلا لبق ةعيبملا تدلوف «لماحلا ةمألا عاب اذإ ينعي (؟)

 .مألل ًاعبت نمثلا نم
 .لماح يهو اهقتعأ ناب يأ )٣(

 .ءاصيإلا ليوأت ىلع «ةيصولا يف يأ (5)



 لاملا ثّلثب ةيصولا ۹۰

 .هل ئصوملل وهف : ةمسقلا دعب تّدَّلو نإف «ةمسقلا لبق تدل اذإ اذه

 ال كلذو «لصألا ضعب يف ةيصولا ضِقتنت :ًاعيمج امهيف ةيصولا انن

 .زوجي

 «لصألا يف هرضقت ىلإ يدؤي ال مبتلا يف عيبلا ديفنت نأل ؛ عيبلا فالخب

 هتلباقم ةرورض ؛نمثلا ضعب هّلباقي ال هنأ الإ هيف ًاحيحص ًامات ئقبي لب
 عيبلا دقعني ىتح «عيبلا يف عبات نمشلا نكلو «ضبقلا هب لصتا اذإ دلولاب
 .ًادساف ناك نإو هرکذ نودب

 وهف :ةمسقلا دعب تَّدَلو نإف ءةمسقلا لبق ْتَدَلَو اذإ اذه) :لاق

 هللاو «ةمسقلا دعب هيف هكله رّرقتل ؛هكلم صلاح ءامن هنأل ؛(هل ئصوملل
 .ملعأ /ولاعت

FF E 



 لصف

 ةيصولا ةلاح رابتعا يف

 اهل بهو وأ ء ءيشب اهل ئصوأ وأ ءِنْيَدِب ٍةأرمال ضيرملا ٌَرقأ اذإو

 . ةبهلاو ةيصولا تلطبو ثارقإلا زاج : تام مث ءاهجّوزت مث ةه

0 9 

 لصف

 ةيصولا ةلاح رابتعا ىف

 بهو وأ «ءيشب اهل ئصوأ وأ «نيدب ٍةأرمال ضيرملا َرقأ اذإو) 0

 نأل ؛(ةبهلاو ةيصولا تلطبو ؛ٌرارقإلا زاج :تام مث ءاهجوزت مث «ةبه اهل
 .هرودص دنع ةيبنجأ يهو ءهسفنب مِزلم رارقإلا

 ٍةلاح يف ناك اذإ نْيّدلاب لطبي الو «لاملا عيمج نم "'”ربتعُي اذهلو

 .هنع رخؤي يناثلا نأ الإ «ضرملا ةلاح يف وأ ءةحصلا

 كلذ دنع ةثراو يهو «توملا دنع ٌباجيإ اهنأل ؛ةيصولا فالخب

 .ثراولل ةيصو الو

 توملا دعب ام ىلإ فاضملاك يهف «ةروص َةزَّجنم تناك نإو ةبهلاو

 نيدلاب لطب اهنأ :ائرت الآ -:تزملا-:دتغ رعب اهمكح نال ؛امکح

 .ثلثلا نم ٌربتعُت :نيدلا مدع دنعو «قرغتسملا

 .رارقإلا يأ )١(



 ةيصولا ةلاح رابتعا يف 4۲

 ئصوأ وأ «هل بهو وأ ؛ينارصن هئباو «نيدب هنبال ضيرملا ٌرقأ اذإو

 . هلك كلذ لب : هتوم لبق بالا ملسأف «هل

 . قتعأف ًابتاكم وأ دبع بالا ناک ول اذكو

 وأ «هل بهو وأ رع هتباو «نيدب هنبال ضيرملا ّرقأ اذإو) :لاق

 ك ركب ةر رف راف لاا

 دنع نآباجيإ امهو ؛تارملا دنع ترار هنإ الف امف: ةيص لاو ةبهلاامأ

 .هدعب وأ «توملا

 مئاق ةونبلا وهو ءشرإلا ببس نكلو «هسفنب ًامزلم ناك نإو ٌرارقإلاو
 .راثيإلا ةمهت ثاريإ | يف ربتعيف «رارقإلا تقو

 ول ئتح «ةئراط يهو «ةيجوزلا :ثرإلا ببس نأل ؛مّدقت ام فالخب
 ال :هتوم لبق تملسأ مث «ةينارصن يهو «رارقإلا تقو ةمئاق ةيجوزلا تناك

 .هرودص لاح ببسلا مايقل ؛ٌرارقإلا حصي

 .انركذ امل ؛(قّعأف ءًابتاكم وأ «ًادبع بالا ناك ول اذكو) :لاق

 َدقأ هنأل ؛حصي :نيد هيلع نكي مل نإ :"رارقإلا باتك يف َركذو

 .يبنجأ وهو هالومل

 ؛ةلطاب ةيصولاو «هُنبا وهو هل ٌرارقإ هنأل ؛حصي ال :ٌنيد هيلع ناك نإو

 ؛توملا ُتَقو اهيف عملا نأ اْرَكَد امل

 .طوسبملا نم رارقإلا باتك يف دمحم مامإلا يأ )١(



 4۹۳ ةيصولا ةلاح رابتعا يف

 8 51 5 ت 2 هر ْ 0

 ْفَخُي ملو «كلذ لواطت اذإ لولسَملاو «لشألاو «جوُلْفملاو «دَعْقملاو

 .لاملا عيمج نم هُتَبهف : توملا هنم
 لس رم ص

 . ثلثلا نم وهف : همايأ نم تامو ‹كلذ هباصأ امدنع بهو نإو

 .قيقر وهو «لاحلا يف كيلمت اهنأل ؛ حصت اهنأ ئوريف :ةبهلا امأو

 .حصت الف «ةيصولا ةلزنمب :توملا ضرم يف يه :تاياورلا ةماع يفو

 كلذ را ل راملاو لاا ولقملاو «دعقملاو) :لاق

 :دهعلا مداقت اذإ هنأل ؛(لاملا عيمج "نم هثبهف :توملا هنم ْفَخُي ملو

 ."”يوادتلاب لغتشي ال اذهلو هِعاَبِط نم ًاعّْبَط راص

 .ثداح ضرمك وهف :كلذ دعب شارف بحاص راص ولو

 (ثلثلا نم وهف :همايأ نم تامو «كلذ هباصأ امدنع بهو نإو) :لاق

 نوكيف .«اعوادتي اذهلو «توملا هنم فاح هال شارف بحاض راض اإ
 :تاوصلاب ملعأ هللا الا نرم

E FF oF 

 .لّسلا ضرم هب يذلا )١(

 .يف :خسُن يفو )٨(

 .ءاحصألا لثم راص يأ (۳)

 .571/15 ةيانبلا .هيف تام يذلا ضرملا مكح همكح نوكي ينعي (5)



 باب ۹٤

 باب
 قتعلاب ةيصولاو «توملا يضرم يف يلا

 هلك كلذف : بهو وأ ' ئباحو عاب وأ «هضرم ىف ًادبع قَتعأ نمو

 .اياصولا باحصأ عم هب برضيو «ثلثلا نم ٌرّبتعم وهو «زئاج

 باب

 قتعلاب ةيصولاو «توملا ضرم يف قتيلا

 .(اياصولا باحصأ عم هب ب رو هكا نم ٌربتعم وهو ٬ڙئاج

 "واج :هلوق ناكم :ةيصو وهف :"'خّسُتلا ضعب يفو

 ال ءاياصولا باحصأ عم برضلاو «ثلثلا نم ٌرابتعالا و
 ب و

 .يفاضم ريغ «زجنم اذهو «توملا دعب باجيإ اهنأل «ةيصولا ةقيقح ل

 .برضُي : :اهضعب يفو «لوهجملل ينبملاب خسنلا بلغأ يف طبضلا مت اذكه )١(

 .ةثالثلا ءالؤه نم دحاو لك برضي يأ :ريدقتلا نوكيو

 .يرودقلا رصتخم خست يأ )١(

 ئأر هنأ نايبلا ةياغ بحاص يزارتألا نع "17/"71 ةيانبلا يف ينيعلا لقن (؟)

 ن م مولع لاف :اهيفو ءه016© ةنس يف ةبوتكم «ةيقن يرودقلا نم ةخسن

 رابتعالاب ئلوأ اذه نأل ؛حصأ لوألاو :هلوق ئبتجملا بحاص نع لقنو «ها .ثلثلا

 ۳۸٠/١. بابللا عم يرودقلا رصتخم يف ةملكلا هذه ىلع يقيلعت رظنيو «ثلثلا نم



 4٥ قتعلاب ةيصولاو «توملا ضرم يف قلا
 ڪڪ ج ج ج ججج يج

 دنع ئلْؤَأ ةاباحملاف : امهنع ثلثلا قاضو «ًادبع قتعأ مث «ئباح نإو
 و

 . ءاوس امهف : ىباح مث .قتعأ نإو «هللا همحر ةفينح يبأ

 .ًاعيمج نْيَتلأسملا ىف ئلْوَأ قتعلا : الاقو

 .هب ةثرولا قَح قلعت :ثلثلا نم هرابتعاو

 يف :ةلافكلاو نامضلاك «هسفن ىلع هباجيإ ضيرملا ًادتبا ام كلذكو

 .ةبهلا يف امك «هيف مهني هنأل ؛ةيصولا مكح

 ؛هتحص لاخ يف هبجوآ نإو ثلثلا نم وهف :توملا دعب هّيجوأ ام لكو
 ١ .دقعلا لاح نود «ةفاضإلا لاحب “"ارابتعا

 :اسيصص ناك ناف «دقيلا لاح هيف عملاق :تّرصتلا نم هدفت اهو
 .ثلثلا نم وهف :ًاضيرم ناك نإو «لاملا عيمج نم وهف

 هن ا ن ا نا ا لایک ردم ھنر لکو
 .هلام يف دحأل

 ةاباحملاف :امهنع ثلثلا قاضو ءادبع قتعأ مث « "باح نإو) :لاق

 .ءاوس امهف :ئباح مث «قتعأ نإو ءهللا همحر ةفينح يبأ دنع ىلوأ

 .(ًاعيمج نيتلأسملا يف ئلوأ قتعلا :الاقو

 .ةفاضإلا لاحب رابتعالا لجأل يأ )١(

 ءيفلأب هعاب نأب «ئباحو ءًادبع هضرم يف عاب لجر :ةلأسملا هذه ةروص (۲)
 :قتعلاو ةاباحملا نع ثلثلا قاضو ءًافلأ يواسي ًادبع قتعأ مث « نيفلأ يواسي وهو

 .77 5/15 ةيانبلا .هللا همحر ةفينح ىبأ دنع وأ ةاباحملاف



 قتعلاب ةيصولاو «توملا ضرم يف قلا 41

 ا ف را اک مل اذإ اياصولا نأ :هيف لصألاو

 الإ ضعبلا ىلع ضعبلا مدقي ال .ثلثلا يف هتيصو عيمجب برضي اهباحصأ

 «حيحصلا ريبدتلاك :يصوملا تومب قّلعملا قتعلاو «ضرملا يف عقوملا قتعلا
 «تواست دق اياصولا نأل ؛ضرملا يف تعقو اذإ عيبلا يف “"ةاباحملاو
 .قاقحتسالا سفن يف يواستلا ُبجوي :قاقحتسالا ببس يف يواستلاو

 خسفلا هقحلي ال هنإف «ئوقأ هنأل :ًافنآ هانركذ يذلا قتعلا مق امنإو

 .هقحلي هريغو «يصوملا ةهج نم

 .يصوملا ةهج نم خسفلا اهقحلي ال ةاباحملا كلذكو

 امهاوس نم هيف يوتسي :كلذ دعب ثلثلا نم يقب امف «كلذ ٌمُدُق اذإو
 .ضعبلا ىلع ضعبلا مدي الو ءاياصولا لهأ نم

 ةاباحملاو «خسفلا هْقَحلَي ال هنأل ؛ئوقأ قتعلا نأ :ةيفالخلا يف امهل
 يف ٌمالقتلا بجوي ال هنأل ؛ركذلا يف ميدقتلاب ربتعم الو «حسفلا اهقحلي ا و 0 2 و 2
 .توبثلا

 ناكف «ةضواعملا اقع نمض يف تست تبثت اهنأل ؛ئوقأ ةاباحملا نأ :هلو

 تادجو اذإف «ىنعمو ةغيص عرب *ةاتعإلاو ف ل ااغ
 .فعضألا م عقد : :ًالوأ ةاباحملا

 هترورض نم ناك : :عفدلا لمتحي ال وهو «ثيثو ًالوأ قتعلا لجو داو

 .ةمحازملا

 .عقوملا قتعلا الإ :هلوق ىلع فطع «عفرلاب )١(



 ۹۷ قتعلاب ةيصولاو «توملا ضرم يف قلا

 قع مل : مهرد اهنم كهف دبع ةئاملا هذهب هنع قَكعي د نأب اىصوأ نمو

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع يقب امب هنع

 مهلوق يف غلي ثيح نم ّيقب امب هنع حُب : ِڌَجَحب هئيصو تناك نإو

 . ةثرولا ىلع دري : ةجحلا نم ءيش يقبو «ءيش اهنم كله مل نإو 07 50 و 007 و 5 2 5

 :ئباح مث «قتعأ مث «ئباح اذإ :هللا همحر ةفينح وبأ لاق :اذه ئلعو

 .امهيواستل ؛نْيفصن نّيتاباحملا نيب ثلثلا مسُق

 ملقم قتعلا نأل ؛ قتعلا نيبو اهنيب مسُق :ةريخألا ةاباحملا باصأ ام مث

 .نايوتسيف ءاهيلع

 ةاباحملاو لوألا قتعلا نيب ثلثلا مسق :قتعأ مث «ئباح مث «قتعأ ولو
 2 7 ر ر ر 0

 .يناثلا قتعلا نيبو هنيب مسق :قتعلا باصأ امو «نّيَفصن

 ا

 :مهرد اهنم كهف دبع ةئاملا هذهب هنع َقّبعي نأب ئصوأ نمو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع يقب امب هنع قتعي ي مل

 Ey ا 5 7 5

 مهلوق يف غلبي ثيح نم يقب امب هنع جَحُي :ةجحب هئيصو تناك نإ
 وع

 اخ
0. 

 0 و نك لال e هك 3 0
 .ةثرولا ىلع دري :ةجحلا نم ءيس يفبو .ءيش اهنم كلهي مل نإو

 .ةجحلل اهب ئصوأ يتلا ةئاملا نم يأ )١(



 قتعلاب ةيصولاو «توملا ضرم يف قلا ۹۸
 ڪڪ ڪڪ حو

 . يقب امب هنع ّقّتعي ب : الاقو

 2 7 or Ad ا

 هقتعأ ناک دقو «مهرد ةئام هتميق ادبعو «مهرد ةئامو «نيئبا كرت نمو

 اناس یف «قبرق عونب 0 هنأل ؛(يقب امب هنع قتعي د :الاقو

 .جحلاب ةيصولاب ًارابتعا ؛نكمأ

 لقأب ئرتشُي نميف اهذيفنتو «قئامب ئَرَتشُي رابعل قتعلاب ةيصو هنأ :هلو
 وجي ال كلذ هل صولا زيغل ديفا هم

 «ئلاعت هللا قح يهو «ةضحم ةبرف اهنأل :جحلاب ةيصولا فالخب
 :اهضعب كّلهف ءقئامب لجرل ئصوأ اذإ امك راصف «لّدبتي مل ُقِحَتسَملاو
 .هيلإ يقابلا عفدي

 قتعلا نأ وهو «هيف يفلتخم رخآ لصأ ىلع ءانب ةلاسملا هذه :ليقو
 لدبي ملف «ىوعد ريغ نم هيلع ةداهشلا لبق تح ءامهدنع ئلاعت هللا قح

 فّلَتخاف «ىوعد ريغ نم هيلع ةنيبلا لبق ال ئتح «ردبعلا قح :هدنعو
 .ةبشأ اذهو «ٌقِحّتسملا

 دقو «مهرد ةئام هّتميق ًادبعو «مهرد ةثامو «نْيتبا كرت نّمو) :لاق

 قتعلا نأل ؛(ءيش يف علي مل :كلذ ناثراولا زاجأف ءهيضرم يف هقتعأ ناك

 «ثلثلا نم رثكأب تعكو دقو «قيصولا مکح يف ناک نإو توملا يضرم يف

 ال اذهلو .هوطقسأ دقو «مهَقَحِل عانتمالا نأل ؛ ةثرولا ةزاجإب ٌروجت اهنأ الإ

 هيلع باع



 4 قتعلاب ةيصولاو «توملا ضرم يف قثعلا

 : اهب عقدو «ًةيانج دبعلا ئنجف .تام مث «هېع قتیب ئصوأ نمو

 .ةيصولا تلطب

 .ةيصولا تزاجو «مهلام يف ءادفلا ناك : ةثرولا هادف نإف

 ًاثراو كرتو ءًالامو ًادبع كرتو تام مث َرَخآل هلام ثْلِْب ئصوأ نّمو
 : هل ئصوملا لاقف ءدبعلا اذه قتعأ تيملا نأ ثراولاو هل ىصوملا ّرقأف
 ؛ثراولا لؤق لوقلاف : ضرملا يف هقتعأ : ثراولا لاقو ءةحصلا يف هقتعأ

 نأ ٌةنيبلا هل موقت د وأ «ءيش ثلثلا نم َلضفَي نأ الإ هل ئّصوملل ءيش الو

 . ةحصلا يف قتعلا

 عِفدو ءةيانج دبعلا ىنجف «تام مث «هرلبع قٽعب ىصوأ نمو) :لاق

 مدقم ةيانجلا يلف وح نأ امل ؛حص دق عفدلا نأل ؛(ةيضرلا :تلطبا اهب

 نم كليلا قلتي هنأل ا ىلع اذكف «يصوملا قَح ىلع
 :هكلم نع هب جرخ اذإف « عفدلاب لوزي امنإو «قاب هيف هكلم نأ الإ « هتهج

 .هتوم دعب هاو وأ «يصوملا هعاب اذإ امك «ةيصولا وتل

 .هومزتلا نيذلا مه مهنأل ؛(مهلام يف ءادفلا ناك :ةثرولا هادف نإف) :لاق

 نجي مل هنأك «ءادفلاب ةيانجلا نع رهط دبعلا نأل ؛(ةيصولا تزاجو)

 .ةيصولا ذفنشف

 كرتو ءآلامو ًادبع كرتو تام مث رحل هلام ثلث یصوأ نمو) :لاق

 ىصوملا لاقف ءدبعلا اذه قتعأ تيملا نأ تراولاودل يصوحلا فاق ازار

 لوق لوقلاف :ضرملا يف هقتعأ :ثراولا لاقو ءةحصلا يف هقتعأ :هل

 هل موقت وأ ی ثلثلا نم لضفي نأ الإ هل ئصوملل ءيش الو «ثراولا

 .(ةحصلا يف قتعلا نأ ةنيبلا



 ِ : قتعلاب ةيصولاو «توملا ضرم يف قلا و

 ل 8 تے 4 اا رک

 : لجر لاقو ‹ةحصلا ىف َكوبأ ىنقتعأ : ثراولل لاقف ءادبع كرت نمو

 دنع هتميق ىف عسي دبعلا نإف : امتقدص لاقف .مهرد فل كيبأ ئلع يل

 . ءیش ىف ئعسي الو ٠ قتعي : الاقو « هللا همحر ةفينح ىبأ

 نأل ؛قتعلا دعب ةكرتلا نم يقب ام ثلث قاقحتسا يعدي هل ئصوملا نأل

 ثراولاو «لاملا عيمج نم ذفني اذهلو «ةيصوب سيل ةحصلا يف ّقتعلا

 مدقم ضرملا يف قتعلاو «ةيصو وهو «ضرملا يف قتعلا هاعّدم نأل ؛هركني
 .نيميلا عم ركنملا لوق لوقلاو ءًاركنم ناكف «لاملا ثلثب ةيصولا ىلع

 نقيتلل ؛تاقوألا برقأ ىلإ فاضت ثواوحلاو «ثداح ّقتعلا نألو

 ا ؛هلوق لوقلا نوكيف «تراولل ادهاش رهاظلا ناكف ءاهب

 هل مِحازم ال هنأل ؛دبعلا ةميق ىلع ثلثلا نم ءيش َلْضْفَي نأ الإ :لاق
 تباثلاك :ةنيبلاب تباثلا نأل ؛ةحصلا يف قتعلا نأ ةنيبلا هل موقت وأ «هيف

 .هقح تابثإل ؛اهتماقإ يف مصخ وهو «ةنياعم
 لاقو «ةحصلا يف َكوبأ ينقتعأ :ثراولل لاقف ءادبع كرت نَّمو) :لاق

 هتميق يف ئعسي دبعلا نإف :امّتقدَص لاقف ءيهرد فلآ كيبأ ئلع يل :لجر

 .(ءيش يف ئعسي الو «قيعي :الاقو «هللا همحر ةفينح يبأ دنع

 مالك يف ثراولا قيدصتب ًاعم اَرْهَظ ٍةحصلا يف قتعلاو َنيدلا نأل

 ناك نإو ةياعسلا بجوي ال ةحصلا يف قتعلاو ءًاعم اناك امهنأك راصف ءٍدحاو
 هف هس

 .نيد قتعملا ئلع

 .هل ئصوملا يأ )١(



 ضرم ي ۵۱ قتعلاب ةيصولاو «توملا ضرم يف قلا

 .ه 06 هاه و ىو NORGE وأو وأو. واو و و وه هه هاو اواو هه و واه ¢ هه هله هه

 رارقإلاو «لاملا عيمج نم ربعي هنأل ؛ئوقأ نّيّدلاب رارقإلا نأ :هلو

 نأ هثيضقف «ندألا عقدي ئوقألاو «ثلثلا نم ٌرَبتعُي ضرملا يف قتعلاب

 «نالطبلا لمتحي ال هعوقو دعب هنأ الإ ءًالصأ ضرملا يف قتلا لطبي
 .ةياعسلا باجيإب 0 ثيح نم عفدیف

 ٍةلاح ىلإ دنتسيف «"دانتسالا نم هل عنام ال هنأل ؛قبسأ َنْيَدلا نألو

 يف قتعلا عتمي نيدلا نأل ا ذإ قتعلا دانسإ نكمي الو «ةحصلا

 الا ت ناف ضرملا ةلاح

 :لجر لاقف ءمهرد فلأ كرو “لجرلا تام اذإ :فالخلا اذه ىلعو

 ا :رخآلا لاقو ٠ني ر فلا ا لك

 .ملعأ ئلاعت هللاو «' 3 00 امهدنعو :؛ىوكأ ةفيقولا ؛ هدنعف :ةعيدو

 #3 ¢ د د

 .دانسإلا :خسُن يفو )١(

 يفسنلا ةموظنم وحن «بتكلا ةماع يف نكلو ءءاوس ةعيدولاو نيدلا يأ (؟)
 اذه دكأو «ةيادهلا بحاص هَّرَكَذ ام سكع ىلع فالتخالا اوركذ يفاكلاو اهحورشو
 ىلع يونكللا ةيشاح ةمدقمو 2777/١ ةيانبلا رظني .يزارتألا نع هلقنب ينيعلا

 ٤/۲. ةيادهلا



 لصف

 ءاهنم ٌضئارفلا ٍتَمّدَُق : اولاعت هللا قوقح نم اياصوب ائصوأ نّمو
 . تارافكلاو ةاكزلاو ٌجحلا لثم ءاهرّخأ وأ يصوملا اهّمّدق

 .ثلثلا اهنع قاض اذإ يصوملا هَمدق امب َءىدلُب : ةوقلا يف تّواست نإف

 لصف

 ثلثلا اهنع قاض اذإ اياصولا نم مّدقملا يف و 3

 ءاهنم ٌضئارفلا تّمدق :لولاعت هللا قوقح نم اياضوب ائصوأ نّمو) :لاق
 ةضيرفلا نأل ؛(تارافكلاو ةاكزلاو جحلا لثم ءاهرّخأ وأ يصوملا اهّمّدق
 .مهألا وه امب ةءادّبلا :هنم ٌرهاظلاو «ةلفانلا نم ٌمهأ

 اهنع قاض اذإ ىصوملا هّمّدق امب ةىرلب :ةوقلا ىف تواست نإف) :لاق

 .مهألاب «ىدتبُي هنأ رهاظلا نأل ؛(ثلثلا

 حلا ىلع اهمدقيو «ةاكزلاب ءىدتبي هنأ هللا همحر يواَحّطلا َركذو

 .هللا همحر فسوي يبأ نع نيتياورلا ىئدحإ وهو
 1 lk كا 5 5
 .هللا همحر دمحم لوق وهو «جحلا مدقي هنأ :هنع ةياور يفو

 «دمحم لوق ةاكزلا ىلع جحلا ميدقت ةيادهلا بحاص َلَعَج :نايبلا ةياغ يف لاق )١(

 ةمئألا سمشو «يفاكلا حرش يف يسخرسلاو «يخركلا رصتخم حرش يف يرودقلا امأ

 =« يرودقلا حرش يف عطقألا رصن وبأ خيشلاو «ةفحتلا بحاصو «ةيافكلا يف يقهيبلا



 0۴۳ ثلثلا اهنع قاض اذإ اياصولا نم مّدقملا يف

 . يصوملا هّمّدق ام هنم ٌمّدُق : بجاوب سيل امو

 و ر رو 2 ٤ 5 ٢
 قح اهب قلعت ةاكزلاف :ةّيضرفلا يف ايوتسا نإو امهنأ :ئلوألا هجو

 .ئلوأ ناكف «دبعلا

 ارصق لاملاب ةاكزلاو «سفنلاو لاملاب ماقي جحلا نأ :ئرخألا هجوو 6 8 ٠ ىف < ١ ل هک

 .ئوقأ جحلا ناكف «هيلع

 ْذِإ ءةوقلا يف اهيلع امهيّيزمل ؛تارافكلا ىلع جحلاو ةاكزلا ُمدقُت مث

 ."تارافكلا يف ٍتأي مل ام ٍديعولا نم امهيف ءاج دق

 ل طفلا ةف لع ةه حيحنلاو راهظلاو لتقلا يف ةرافكلاو

 .رطفلا ةقدص نود «نآرقلاب "اهبوجو فرع
 ع ك و

 يفالتخالاو ءاهبوجو ىلع قافتالل ؛ةيحضألا ىلع ةمّدقم رطفلا ةقدصو

 .ةيحضألا ىف

 .ضعبلا ىلع تابجاولا ضعب مدت :سايقلا اذه ئلعو

 راصو «اّنيي امل ؛ (يصوملا همدق ام هنم مد :بجاوب سيل امو) :لاق

 .كلذب حرص اذإ امك

et “U. 5دبعلل ناك امو ئلاعت هلل ناك ام اياصولا عيمج ىلع مسقي ثلثلا نإ :اولاق ۰ 0 مط« ١ و 500 . 

 ٤/۲. ةيادهلا ىلع يونكللا ةمدقم رظنيو ها .دمحم لوق جحلا ىلع ةاكزلا ميدقت اولعج

 )١( ةياردلا :ثيداحألا هذهل رظني ۲۹۱/۲.

 ) )۲.ةثالثلا تارافكلا بوجو يأ



 ثلثلا اهنع قاض اذإ اياصولا نم مّدقملا يف 0٤

 .ًابكار جي الپ نم ًالجر هنع اوُجَحَأ : مالسإلا ٍةَجَحِب ئصوأ نمو

ti e i“غلبت ثيح نم هنع اوُجحأ : ةقفنلا ةيصولا ْعّلبَت مل نإف 2 2  . 

 : هنع جَ نأ ئصوأو «قيرطلا يف تامف ءاجاح هرللب نم جَرَ نمو

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع هللب نم هنع حي

 .هانركذ يذلا بيترتلا ئلع اهيلإ فرص :بّرقلا باصأ امف

 نإ هنأل ؛ٍةدحاو ةيصوك عيمجلا لَعجُي الو «برقلا هده ىلع حشر

 ءةدوصقم اهسفن يف ٍةدحاو لكف :ئلاعت هللا اضر اهعيمجب دوصقملا ناك

 .نييمدآلا اياصو درفنت امك درفنتف

 ج ءهدللب نم الجر هنع اوجحأ :مالسإلا چب ئضوأ نمو) : لاق

 ام لاملا نم هيف ربعي اذهلو «هردلب نم جحلا ئلاعت هلل بجاولا َنأل ؛ (ًابكار

 :ةيله بجا ولا وه اد ف لاو ا نملك

 هجولا ىلع هيلإ فرصناف ءايشام ججَحَي نأ همزلي ال هنأل :ًابكار :لاق امنإو

 .هيلع بجو يذلا
 .(غّلبَت ثيح نم هنع اوُجحأ :ةقفنلا ةيصولا غلب مل نإف) :لاق

 هيف اهانملع ةفص ىلع ٍةجحلاب َرَمأ هنأل ؛هنع حي ال :سايقلا يفو
 اهذيفنت بجيف «ةيصولا َديفنت َدَّصَق يصوملا نأ ملعن انأل ؛هانزوج نأ ريغ
 انقَرف دقو ءاسأر اهلاطبإ نم ئلوأ وهو «هانركذ ام :هيف ْنكمملاو «نكمأ ام

 .لبق نم قتعلاب ةيصولا نيبو اذه نيب

 ّحَحُي نأ ئصوأو «قيرطلا يف تامف ءًاجاح هيللب نم جرح مولا :لاق
 حز رقذ لوق وهو «(هللا همحر ةفينح يبأ دنع هرللب نم هنع جي :هنع



 00 ثلثلا اهنع قاض اذإ اياصولا نم مّدقملا يف

 ا مه 07 3 0
 . غلب ثيح نم هنع حَحي : هللا امهمحر دمحمو فسوي وبأ لاقو

 ؛(ْغَلَب ثيح نم هنع حي :هللا امهمحر دمحمو فسوي وبأ لاقو)

 ااا

 .قيرطلا يف هريغ نع جاحلا تام اذإ :يفالخلا اذه ْئلعو

 ةفاسملا عطف ضرف طقسو «ةبرُق عو :ججحلا ةينب رفسلا نأ :امهل

 نم هنأك ءناكملا كلذ نم ًادتبيف ,ئلاعت هللا ىلع هرجأ َمَقَو دقو «هرذقب

 .هلهأ

 .هدلب نم هنع جيف «ةبرق عقي مل هنأل ؛ةراجتلا رفس فالخب

 ءادأ ؛هانرَرق ام ىلع «هدلب نم ّجحلا لإ فرصنت ةيصولا نأ :هلو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «هيلع بجو يذلا هجولا ىلع بجاولل
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 باب

 مهريغو براقألل ةيصولا

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع نوقصالملا مهف : هناريجل ئصوأ نّمو

 . يصوملا َةَلَحَم نكس نّمم مهريغو نوقصالملا مه :الاقو

 باب

 مهريغو براقألل ةيصولا

 همحر ةفينح يبأ دنع نوقصالملا مهف :هناريجل ئصوأ نّمو) :لاق

 .هللا همحر رفزو «(هللا

 و ع م 20000 5
 مهعمجيو «(يصوملا ةلَحَم نكسي نمم مهريغو نوقصالملا مه :الاقو)

 .ناسحتسا اذهو :ةلحملا دهس

 ةقضالدلا نمو: ةرواجملا نم ناجل نأل اق هللا ةمسو هلوقو 3 ےس 57 ¢ و ك

 :راوجلا اذهب ةعشلا قت اذهلو ( ةقيقح
4 3 58 2 5 

 وهو « صوصخلا صخأ ىلإ فرصي : عيمجلا ىلإ هش ول امل هنألو

 .ًافرع ًاناريج نْوَّمسُي مهلك ءالؤه نأ :ناسحتسالا هجو

 يف الإ دجسملا راجل ةالص ال» :ملسو هيلع هللا ئاص هلوقب دّيأت دقو



 ¥0۰ مهريغو براقألل ةيصولا

 وه و و د. و واو و ا. . هو هه هو واه هو د. ده و اه ها هاه ده واو هع واو ده CG ىو ده ده ها هاهو هى ههه

 ءادنلا ر 7 ا قفا م2 7 00 |
 3 عيس نم لكب هرسفو « دجسمل

 الإ «هريغو قيصالملا مِظننَي هبابحتساو «ناريجلا رب :دوصقملا نألو

 .دجسملا داحتا دنع كلذو «طالتخالا نم ّدب ال هنأ

 امو «ٌديعب :ًاراد َنيعبرأ ىلإ ٌراوجلا :هللا همحر ””يعفاشلا هلاق امو
(O) . 

 7 فيعض :هيف یورپ

 ملسملاو ؛ئثنألاو ثكذلاو «كلاملاو نكاسلا هيف يوتسيو :اولاق

 .مهلوانتي :راجلا :مسا نأل ؛يمذلاو

 صيخلتلا يف لاق «(۸۹۸) مكاحلل كردتسملا )٠٠١١(« ينطقرادلا ننس (1)
 ٠٠١/٤. رابخإلاو فيرعتلا رظنيو «ها .تباث دانسإ هل سيل فيعض :١7/؟ ريبحلا

 هيلع هللا ئلص يبنلا يأ :هرّسفو :ةعيرشلا جات لاق ۳٤١/١١: ةيانبلا يف لاق (۲)

 هيلع هللا ئاص يبنلا هرّسفو :لاقي فيكو «هنم بيرغ اذه :- ينيعلا تلق «ملسو

 هرّسفُي ملف :حص هنآ انمّلس نئلو «ملسو هيلع هللا اص هنع حصي مل ثيدحلاو :ملسو

 اميف هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع هرّسف امنإو ءاذكه ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا

 ثيدحلا دنسأ ام ُفّئصملاو «لئس نيح هسفن ثيدح رّسف وهو «هيلع ًافوقوم هنع يور

 :لوهجملا ةغيص ىلع فو : هللا همحر فّئصملا لاق ولو «هنع هللا يضر يلع لإ

 ها .ئفخي ال ام ىلع «بوصأ ناكل

 .71/9/57 جاهولا مجنلا (۳)

 هفعض نايبل رظنيو )١517(«2 ريبكلا مجعملا ء(۹۸۲٥) ئلعي يبأ دنسم )٤(

 ."51/15 ةيانبلا ۲۹۳/۲ ةياردلا ٠٠١/٤ رابخإلاو فيرعتلا



 مهريغو براقألل ةيصولا 0۸

 سو اس "00 7 : 0 -
 . هتأرما نم ٍمَرَحَم ٍمِحَر يذ لكل ةيصولاف : هراهصأل ئصوأ نمو

 نأل ؛امهدنع لخدي الو ءهقالطإل ؛هدنع نكاسلا دبعلا ف لاتو

 .نكاس ٌريغ وهو «هالومل ةيصو :هل ةيصولا
 نم ٍمرْحَم ٍمِحَر يذ لكل ةيصولاف :هراهصأل ئصوأ نّمو) :لاق

 هللا يضر ةّيفص جوزت امل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور اَمِل ؛(هتأرما

 .اهل ًاماركإ ؛"”اهنم مَرْحَم مر يذ نم كلم نم لك قتعأ :اهنع
 .مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا راهصأ نْوّمسُي اوناكو

 ."'هللا امهمحر رليبع يبأو دمحم ٌرايتخا ٌريسفتلا اذهو

 هنبا ةجوزو «هيبأ ةجوز نم مرحم مجد يذ ق : هيف لخدي اذكو

 .ٌراهصأ لكلا نأل ؛هنم ٍمَرْحَم مر يذ لك ةجوزو
 2 و

 :يعجر قالط نم هنّدِع يف وأ ءهحاكن يف ةأرملاو يصوملا تام ولو

 قاحسإ نبا كلذ جرخأ امك «ثراحلا تنب ةيريوجل تعقو ةصقلا نأ روهشملا )١(
 .847/15 ةيانبلا رظنيو 2594/7 ةياردلا رظني «حيحص دانسإب

 ديملت «مالس نب مساقلا ديبع وبأ مامإلاو «نسحلا نب دمحم مامإلا :دارملاو (؟)
 .هقفلاو ثيدحلاو ةغللا يف نيروهشملا ةمئألا ربكأ نم وهو «نسحلا نب دمحم

 .ه17 5 ةنس ئفوتملا «فّئصملا بيرغلاو «ثيدحلا بيرغ :باتك بحاص

 «ثيدحلا بيرغ يف ديبع وبأ هلوقب دهشتسا دقو «ةغللا يف ٌةَجُح دمحم لوقو
 ." 7/17 ةيانبلا رظنيو



 04 مهريغو براقألل ةيصولا

 اذكو «هنم مرحم مجد تاذ لك جوزل ةيصولاف : هناتخأل ئصوأ نمو

 . جاوزألا مِراَحَم

 مرحم مجد يذ لك ن برقألاف برقألل يهف : : هبراقأل ىصوأ نمو

 .دلولاو نادلاولا مهيف لخدي الو «هنم

 ةيرهصلا ءاقب نأل اهقيستسي ال :نئاب قالط نم ودع يف تناك نإو

ig 
 .توملا و « حاكنلا ءاقبب

 ءهنم مرحم محر تاذ لك جوزل ةيصولاف :هناتخأل ئصوأ نمو) :لاق ا 8 1 5 3 ١

 انت يمسي لكلا نأل ؛(جاوزألا ٌمِراَحَم اذكو

2 uo. 5 2 : ° 0 مراحملا '”جاوزأ الإ لوانتي ال :انفرع يفو «مهفرع يف اذه :ليق. 

 3 ا

 .لكلا لوانتي ظفللا نأل ؛ٌدعبألاو برقألاو «دبعلاو ٌرحلا هيف يوتسيو
- E e 55 8 E | 2 7 

 محد يد لك ني برق الاف برقألل يهف : هبراقأل ئصوأ نمو) :لاق

 ."”ابيرق مسي لكلا نأل ؛(هنم ٍمَرْحَم

 .دلولاو نادلاولا ”ههيف لخدي الو) :لاق

 .دنع :خسُت يفو )١(

 .جاوزألا لوانتي ال :يلي امك ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف ًأطخ انه ءاج (؟)

 يها9١و ھ٥1۰ ةخسن يف ةتبثم :ًابيرق ئمسي لكلا نأل :ةلمج (۳)

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط نم تطقس امك «ةريثك خس نم تطقس دقو ء«ه8١٠و

 ءهنع لقنلاو «يرودقلا رصتخم نم ةسيفنلا ةيطخلا خلا يف :مهيف :اذكه (5)

 .ظفللا اذه يف :هلمحمو .هيف :ةيادهلا خست يف نكل 7/70 ص يدتبملا ةيادب يف كلذكو



 مهريغو براقألل ةيصولا ه٠

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو ًادعاصف نينثالل كلذ نوكيو

 . مالسإلا يف هل بأ ئصقأ ىلإ بي نم لكل ةيصولا : هابحاص لاقو 1 7 55

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو ءًادعاصف نيتثالل كلذ نوكيو

 .(مالسإلا يف هل بأ ئصقأ ىلإ ْبَسْنُي نم لكل ةيصولا :هابحاص لاقو

 ىلع ءٌمِلسُي مل نإو مالسإلا كردآ بأ وأ وأ ءمّلسأ بأ وأ وهو
 ف ج اا ف تلا ان تك

 مالسإلا كردأ هنإف «"”بلاط يبأ ٍدالوأ يف ٌرهظت :يفالتخالا ةدئافو

 .ميلسي ملو
 هب تماق نمل ًامسا نوكيف «ةبارقلا :نم وَتشم بيرقلا نأ :امهل

 .فالخلا ر عضاوم هتقيقحب مظتنيف

 «برقألاف برقألا ٌربتعي :ثاريملا يفو «ثاريملا تخأ ةيصولا نأ :هلو

 .ةيصولا يف اذكف «نانثا : هيف روكذملا عمجلاب دارملاو

 ءةلصلا بجاو ةماقإ يف طرف ام يفالت :ةيصولا هذه نم ””دوصقملاو

 .هنم مرحملا ٍمِحّرلا يذب صحي وهو

 .ءابرقأ نومسي ال مهنإف ءدالولا ةباَرَق هيف لخدي الو

 )١( ةيانبلا ةلأسملا روصل رظنيو ءملسو هيلع هللا ئاص يبنلا مع 56/15.

 و



 2 مهريغو براقألل ةيصولا

 ةفينح يبأ دنع هّيّمعل ةيصولاف : نالاخو ناّمَع هلو «هبراقأل ئصوأ اذإو
 2 هللا همحر

 . نيلاخلل فصنل دلاو «ةيصولا فصن : معللف ١ : نيلاخو ًاّمع كرت ولو

 .اقوقع هنم ناك :ًابيرق :هدلاو مس نمو

 «هريغ ةليسوب هريغ ىلإ برقتي نم :ناسللا فرع يف بيرقلا نأل اذهو
 ۰ ب ۶ا ةلؤلاو: الاول ترق

 .هكرت ىلع عامجإلا ٍداقعنا دعب ظفللا رهاظب ربتعم الو

 .مالسإلا يف بأ ئصقأب :امهدنعو «هانركذ امب كّيقي :هدنعف

 :"ةندألا بألاب : هللا همحر يعفاشلا دنعو

 يبأ دنع هْيّمعل ةيصولاف :نالاخو ِناِّمَع هلو «هبراقأل ئصوأ اذإو) :لاق

 .ثرإلا يف امك «برقألل ًارابتعا ؛(هللا همحر ةفينح

 .برقألا ناربتعي ال امه ذإ «ًاعابرأ مهنيب يه :امهدنعو

 فصنلاو ءةيصولا ُفصن معللف :نّيلاخو مع لر ولو) :لاق
 امك «ةيصولا يف نانثالا وهو «عمجلا ئنعم رابتعا نم دب ال هنأل ؛(نّيَلاخلل

 .ثاريملا يف

 نأل ا لقفل نوكي ثيح «هتبارق يذل ئصوأ اذإ ام فالخب

 .برقألا وه ذإ ؛اهّلك دحاولا ٌرِرْحَيَف ءدرفلل ظفللا

 )١( بيذهتلا .هيلإ بسني يذلا يقيقحلا بألا يأ 8/0/.
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 . ثلثلا ُفصن هلف : ّدحاو مع هل ناك ولو

 . ةّيوسلاب امهنيب ِّمعلاو معلل ةيصولاف : ًةلاخو ًالاخو معو ًامع كرت ولو

 هللا همحر ةفينح يبأ دنع هتجوز ئلع يهف : ِنالف لهأل ئصوأ نمو
ayو ر ره و  : 

 . هثقفن مهمضتو ‹مهلوعي نم لك لوانتت : الاقو « ئلاعت

 .هاّنيِب اَمِل ؟(ثلثلا ُفصن هلف :دحاو مع هل ناك ولو) :لاق

 امهنيب ةَمعلاو معلل ةيصولاف :ةلاخو ًالاخو ٌةّمعو ًاّمع كرت ولو) :لاق
 .ئوقأ "يهو ءامهتبارق ءاوتسال ؛(ةّيوسلاب

 22 ر - و
 بيرقلا ناك ول امك ةيصولل ةقِحّتسم يهف :ةثراو نكت مل نإو ةّمعلاو

 .ًارفاك وأ ًاقيقر

 ام عيمج يف هئابسنأل وأ «هئابرقأل وأ «هتبارق يوذل ئصوأ اذإ اذكو
١ Eعْمِج ظفل كلذ لك نأل ؛انركذ . ٍ 

 .فصولا اذهب ةدّيقم اهنأل ؛ةيصولا تلطب :مرحملا مدعنا ولو

 همحر ةفينح يبأ دنع هتجوز ىلع يهف :نالف لهأل ئصوأ نَمو) :لاق

 .ئلاعت هللا
 3 ص ع يف ر رے

 .فّرعلل ارابتعا ؛(هتقفن مهمضتو «مهلوعي نم لك لوانتت :الاقو

 .«تيِيجأ ڪلا نوو » :ئلاعت هللا لاق «“صنلاب يوم وهو
 .97/فسوي

 .ةلوؤخلا ةبارق نم ئوقأ ةمومعلا ةبارق يأ )١(
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 .هتيب لهأل وهف : نالف لآل ئصوأ ولو

 .هدجو «هوبأ هيف لخدي : نالف تيب لهأل ئصوأ ولو

 نإ : مهليارأل وأ «مهانمَرل وأ . مهنايمعل وأ «نالف ينب ماتيأل ئصوأ ولو

 . مهئانإو مهروكذ .مهؤاينغأو مهؤارقف ةيصولا يف َلَخَد : َنْوّصحُي ًاموق اوناك

 :ىلاعت هلوق كلذب ُدَهشي «ةجوزلا يف ةقيقح لهألا مسا نأ :""هلو

 .۲۹/صصقلا .«ِديِنَهَأِي َراَسَو

 .ةقيقحلا ىلإ فرصني قلطملاو ءاذك ةدلبب لّهأت :مهّلوق هنمو
 و مم ت

 يتلا ةليبقلا :لآلا نأل ؛(هتيب لهأل وهف :نالف لآل ئصوأ ولو) :لاق

 .اهيلإ بّسني
 نأل ؛(هدجو «هوبأ هيف لخدَي :نالف تيب لهأل ئصوأ ولو) :لاق
 و 2

 .تيبلا لصأ بألا

 ووې و 5 1 ١
 «هيلإ بسني نمع ةرابع بسنلاف :هسنجل وأ « هبسل لهأل ئصوأ ولو

 .ءابآلا ةهج نم نوكي بسنلاو

 فالخب «هيبأب سّنجتي ناسنإلا نأل هم نود «هيبآ تيب لهآ : هسنجو
 و

 .مألاو بألا بناج نم نوكت ثيح «هتیارق

 وأ ,مهانمزل وأ « مهنايمعل وأ «ٍنالف ينب ماتيأل ئصوأ ولو) : لاق

 .مهؤاينغأو مهؤارقف ةيصولا يف لحد :نؤّصحي اموق اوناك نإ :مهليارأل

 .كيلمت ةيصولاو «مهقح يف كيلمتلا قيقحت نكمأ هنأل ؛(مهتانإو مهروكذ
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 . مهنم ءارقفلا يف ةيصولاف : نّْصحُي ال اوناك نإو

 ئمايأل وأ «نوصحپ ال مهو «نالف ينب ناّبشل ئصوأ اذإ ام فالخب
 و و ر 1

 .ةيصولا لطبت ثيح : نؤصحي ال مهو «نالف ينب
 ۶ و 7 8 ١

 0006 ةفينح يبأ لوق يف ثانإلا مهيف لخدي : نالف ينبل ئصوأ ولو

 نأل ؛(مهنم ءارقفلا يف ةيصولاف :نْوّصحُي ال اوناك نإو) :لاق
 هذهو «ةعؤجلا درو «ةَلَحلا دس يف يهو «ةبرقلا :ةيصولا نم دوصقملا

 ارقا لغ لمحا داجنف «ةجاحلا ققحتب روش يماسألا

 وأ «نؤصحُي ال مهو «نالف ينب ناّبشل ئصوأ اذإ ام فالخب) :لاق

 .(ةيصولا لطبت ثيح :نوّصحُي ال مهو ءرنالف ينب "”ئمايأل
 ىلإ هفرَص ُنكمُي الف «ةجاحلا نع ءىبني ام ظفللا يف سيل هنأل

 ةشحافتملا ةلاهجلل ؛لكلا قح ف ا ت کٹ الو ءءارقفلا

 .مهيلإ فرصلا رذعتو

 ؛"'مهنم نينثا ىلإ فصلا بجي :نيكاسملاو ءارقفلل ةيصولا يفو
 رم ام ىلع ءاياصولا يف نانثا فاو ‹عمجلا نعمل ًارابتعا

 ةفينح يبأ لوق يف ثانإلا مهيف لخدي :نالف ينبل ئصوأ ولو) :لاق

 ةيانبلا .ًابيث وأ تناك اركب ءاهل جوز ال يتلا يهو ءمّيأ :عمج :نئمايألا )١(

 . 0/۱٨"

 نوكي نأ يغبنيف «فالخلا هيف فنصملا ركذي مل ۳٠٤/١١: ةيانبلا يف لاق (۲)

 ها .دحاو ريقف ىلإ هلك هعفدي نأ زوجي :امهدنعو «هللا همحر دمحم لوق ىلع اذه
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 ا

 مث «ثانإلا لوانتي روكذلا م عمج نأل ؛ امهلوق وهو هُيلوق لّوأ هللا همحر

 ةصاخ َروكذلا لوانتي : لاقو َعَجَر

 اسا ىثنألاو ٌركذلاو «مهنيب ةيصولاف : نالف دلول ئصوأ نمو

 نينا ظَح لثم رك ذلل مهنيب ةيصولاف : نالف ةثرول ئصوأ نمو

 . ةلطاب ةيصولاف : هوقتعأ لاوَمو «مهّقَتعأ لام هلو «هيلاومل ئصوأ نمو

 مث «ثانإلا لوانتي روكذلا حَْج نأل ق لوق لوا هللا همحر

 .«روكذلل مسالا ةقيقح نأل ؛ 9(ةصاخ روكذلا لوانتي :لاقو جر

 .هتقيقحل مالكلاو وجت ثانإلل هماظتناو

 روكذلا لوانتي ثيح خف وأ «قليبق مسا الف ونب ناك اذإ ام فالخب
 «مدآ ينبك «باستنالا درجم وه ذإ «مهئايعأ اهب داري سيل هنأل ؛ثانإلاو

 .مهؤاَفْلَو ءةالاوملاو ‹ةقاتعلا ما اخ اذهلو

 ئثنألاو ٌركذلاو ۰ مهنيب ةيصولاف :نالف ٍدلول ئصوأ نمو) 0

 .ًادحاو ًاماظتنا لكلا مظتني لولا مسا نأل ا

 ا لثم ركذلل مهنيب ةيصولاف :نالف ةثرول ٰیصوأ نمو) :لاق

 ؛ليضفتلا هدصق نأب كلذ ْنَذآ :ةثرولا :ظفل ىلع ص اّمَل هنأل ؛ (نْييننألا

 .ثاريملا يف امك

 ةيصولاف :هوقتعأ لاوَمو «مهقّتعأ لآَوَم هلو «هيلاومل وصوأ نّمو) :لاق
 .(ةلطاب

 .هلوق لوأ :خسُن يفو )١(

 .ه۸۲٠٠ ةخسن يف يدتبملا ةيادب نتم نم اهنأ ىلع ةتبثم ةلأسملا هذه (۲)
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 نم : ةيصولا هذه ىف لخدَيو «ةزئاج ةيصولاف : هيلاومل ئصوأ ولو

 .هدالوأ تاهمأو «هوربدم لخدي الو «ضرملاو ةحصلا ىف هقتعأ

 .نولخدي مهنأ : هللا همحر فسوي يبأ نعو

 ءًاعيمج مهل ةيصولا نإ :"هبثك ضعب يف هللا همحر يعفاشلا لاقو

 .اوحِلاصُي ىتح فقوث هنأ :َرَخآ عضوم يف ركذو

 .ةوخالاك راصف «ىلوم ئىمسُي مهنم الك نأل ؛ مهلوانتي مسالا نأ :هل

 : رخ الاو « ئلوم :ئمسي امهدحأ ن ؛ ةفلتخم ةهجلا نأ :انلو لا رم ايها نال ةف ةا

 .تابثإلا عضوم يف دحاو ظفل امهُمظنتي الف ءًاكرتشم راصف «هيلع مَع
 2 َِ 94 زر

 ؛لفسألاو ئلعألا لوانتي ثيح :ننالف يلاوم ملكي ال :فّلح اذإ ام فالخب

 .هيف يفانت الو «يفنلا ماقم هنأل
 و 2 و 5
 :ةيصولا هذه يف لخديو «ةزئاج ةيصولاف :هيلاومل ْئصوأ ولو) :لاق

 نأل ؛ (هدالوأ تاهمأو هورس لخدي الو « ضرملاو ةحصلا ىف هقتعأ نم

 لب الف «ثوملا ةلاح ىلإ فاض ةيصولاو «توملا دعب تبني ءالؤه ىع

 قاقحتسالا ببس نأل ؛(نولخدي مهنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو)
 رص 0 5

 زال

 .هيلع فقأ مل )١(

 .ءاتلا حتفب «قتعملا وهو (۲)
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 . رح تنأف كنرضأ مل نإ : هالوم هل لاق دبع هيف لخديو
 هوقّتعم اهيف لخدي : ٍةالاَوُم يلاومو «لاّوَم ُدالوأو ءلاَوَم هل ناك ولو

 ْ .ةالاوملا يلاوم نود ,مهدالوأو

 .. ءاكرش لكلاو ءًاضيأ نولخدي مهنأ : هللا همحر فسوي يبأ نعو

 يقابلاو هقتعمل فصنلاف : يلاوملا يلاومو .دحاو ٌقّتعم هل ناك ولو
 ر

 نأل ؛(ٌرْح تنأف كبرضأ مل نإ :هالوم هل لاق دبع هيف لخدیو) :لاق

 .هزجع ققحت دنع توملا ليف هيف تبثي تبثي قتعلا

 اهيف لدي :ةالاوُم ىلاومو :لاوم ُدالوأو «لاوم هل ناك ولو) :لاق
 A ب7

 نأل ؛(ءاكرش لکلاو ءًاضيأ نولخدي مهنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .ءاوسلا ىلع مهلوانتي مسالا

 يفو «ماعنإلا :قتعملا يف :ةفلتخم ةهجلا :لوقي هللا همحر ٌدلمحمو
 .قحأ هل مسالا ناكف «ٌمزال قاتعإلاو «مازتلالا دع :يلاوملا

 .ةقيقح هريغ يلاوم مهنأل ؛يلاوملا يلاوم مهيف لخدي الو

 .هنم لجو قاتعإب هيلإ نوبسني مهنأل ؛مهوالوأو هيلاوم فالخب

 مهل ظفللا نأل ؛يلاوملا دالوأ الو «لاوَم هل نكي مل اذإ إ ام يفالخبو

 .ةقيقحلا رابتعا رذعت دنع هيلإ ُفرصُيف ناجم

 «هقّتعمل فصنلاف :يلاوملا يلاومو ءدحاو تعم هل ناك ولو) :لاق
 .زاجملاو ةقيقحلا نيب عمجلا رّذعتل ؛ (ةثرولل يقابلاو
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 .هوبأ وأ هنا مهقتعأ لاَوَم هيف لخدي الو

 اوسيل مهنأل ؛(هوبأ وأ هّنبا مهقتعأ لاوم "هيف لخدي الو) :لاق

 .ًازاجم الو ةقيقح ال «هيلاومب

(0a A A. 
 ةبوصعلاب مهئاريم زرحي امنإو .

 .باوصلاب ملعأ هللاو «ءالولاب هيلإ بسن هنأل ؛"'قّتعملا قتعم فالخب
2 2# 

2 

 ناين ايي ا

 )١( ةيانبلا .هيلاومل ئصوأ اذإ :هلوق يف يأ 751/1١5.

 «هوبأ تام اذإ لخدت هيبأ يلاوم نأ «فسوي يبأ نع يور امع ٌباوج اذه (؟)

 هزارحإ نأ :هتايبو «مهّتاريم زرحي اذهلو ءامكح هيلاوم مهنأل ؛مهءالو ثروو
 قح يف قتعملا ماقم قتعملا ةبصع ماقأ عرشلا نكل «مهل ىلوم هنوكل ناك ام ثاريملا

 .751/15 ةيانبلا .ثروي ال بسنلاك ءالولا نأل ؛ثاريملا

 يف حاًرشلا فالتخا نايبل 757/١ ةيانبلا رظني .ضعبلا قتعم :خسُت يفو (۳)

 .لوق لك هيجوتو «كلذ نم باوصلا



Ak باب 

 باب

 ةّرمَثلاو ىنكسلاو دبعلا ةمدخب ةيصولا

 تازي ر قو ةيولعم نيكس هاد يكسو هاه دخت ةيضضولا رخت
 د روجدنو « نينس هراد و (هذبع هملحب ةيص روجدنو

۶ 

 . ادبأ

 باب

 «'!ةَرَمَغلاو ىنكسلاو دبعلا ةمدخب ةيصولا
 2 2 0 و و

 زوجتو «ةمولعم َنينس هراد ینکسو «هدبع ةمدخب ةيصولا زوجتو) :لاق

 اذكف «لدب ريغو لدبب ءةايحلا ةلاح يف اهكيلمت حصي مفانملا نأل ؛ (ًادبأ كلذب

 .نايعألا يف امك هتجاحل ؛تامملا دعب

 ١ ول ا ا اس 00
 هل ئصوملا اهكلمتي ئتح ةعفنملا قح يف هكلم ىلع اسوبحم ۰ نوكيو

 .فقاولا كلم مكح ىلع يفقولا مفانم هيلع فوقوملا يفوتسي امك «“''هكلم ىلع
0 12 2 

 .انلصأ ىلع ؛ عفانملا كيلمت اهنإف «ةيراعلا يف امك ءادّبؤمو ًاتقؤم '””زوجتو

 ةيصولا :خسنلا ةيقب يفو «ه0١7 ةخسن يف ةغايصلا هذهب ناونعلا ءاج اذكه )١(

 .ةرمثلاو ةمدخلاو ىنكسلاب

 .اهانكسو رادلاو «هتمدخو دبعلا نم هب ئصوأ يذلا اذه يأ (۲)

 .يصوملا كلم يأ (*)

 .يصوملا كلم يأ (5)

 .ًادبؤم وأ ًاتقؤم ءاصيإلا نوك لاح ءايشألا هذهب ةيصولا زوجتو )٥(



 ةرمثلاو ىنكسلاو دبعلا ةمدخب ةيصولا 0۲۰

 .همدخيل هيلإ مّلسي : ثلثلا نم دابعلا ةبقر تجرح نإف

 .ًاموي هل ئصوملاو «نيموي ةثرولا َمَدَخ : ريغ هل لام ال ناک نإو

 ثيح «كلثلا نم جرخت ال تناك اذإ رادلا نكسب ةيصولا فالخب

 . عافتنالل ًاثالثأ رادلا ٌنيع مَّسِقُن

 «ىقبت نيع يف كلذو «ثروملا هكّلمتي اميف ةفالخ هنأل ؛ثاريملا فالخب

 قبي ال ضرع ةعفنملاو

 لاو اكس داف ةا لدي هلك ؛رادلاو ردبعلا لعب ةيصولا اذكو

 قح نأل ؛(هّمالخيل هيلإ ُمّلسُي :ثلثلا نم دبعلا ُةبَكر تجرح نإف) :لاق

 .ةثرولا هُمِحارُت ال ءثلثلا يف هل ئصوملا

 هل ئصوملاو «ءَنْيموي ةثرولا مَدَخ :هريغ هل لام ال ناك نإو) :لاق

 يف ةيصولا يف امك ءنْيّدلثلا يف :مهقحو «ثلثلا يف :هَقَح نأل ؛(اموي
 ؛ةأياهملا ىلإ انريصف ءازجتي ال هنأل ؛ءازجأ دبعلا ةمسق كمي الو ءنْيعلا

 «ثلثلا نم جرْخَت ال تناك اذإ رادلا ئنكسب ٍةيصولا يفالخب) :لاق

 هو رخ الا هلا نكن هنأل ؛ (عافتنالل ًاثالثأ رادلا ٌنيع مست ثيح

 .ًانامز امهدحأ ميدقت :ةأياهملا يفو «©"”اتاذو ًانامز امهنيب ةيوستلل لدعأ

 .رادلا سفن يأ )١(



 ه١ ةَرَمْدلاو ىنكسلاو دبعلا ةمدخب ةيصولا

 .ًاضيأ زوجت : نامزلا ثيح نم ةأياهم َرادلا اومستقا ولو

 . ةثرولا ىلإ داع : هل ئصوملا تام ناك نإف

 . ةيصولا تلطب : يصوملا ٍةايح لاح يف هل ئصوملا تام ولو

 . : هسفنب اهتکس وأ «هسفنب همدختساف «هراد وأ هدبع ةَّلَغِب ئصوأ ولو

 نأل ؛(ًاضيأ زوجت :نامزلا ثيح نم ةأياهم َرادلا اومستقا ولو) :لاق

 .ئلوأ لدعألا وهو لوألا نأ الإ «مهل ّقَحلا

 .رادلا يثلث نم مهيديأ يف ام اوعيبي نأ ةثرولل سيلو

 .مهكلم صلاخ هنأل ؛كلذ مهل نأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 نأب «رادلا عيمج ئنكس يف تباث هل ئصوملا قَح نأ :رهاظلا هجو

 .ثلثلا نم ٌرادلا رخو ُرَحآ لام تيملل َرهَظ

 عيبلاو «هدي يف ام برخ اذإ مهيديأ يف اميف ٍةمحازملا قَح هل اذكو

 .هنع اوعئمف «كلذ لاطبإ نَمضتي

 ىصوملا ّنأل ؛(ةثرولا ىلإ داع :هل ئصوملا تام ناك نإف) :لاق

Nyنزف لاجل  e 
 يصوملا كلم نم ءادتبا اهقحتسا :هل ئصوملا ثراو ىلإ لقتنا ولف

 .زوجي ال كلذو «هتاضرم ريغ نم

 ؛(ةيصولا تلطب :يصوملا ٍةايح لاح يف هل ئصوملا تام ولو) :لاق
 ا نساك ام ع ترملاب اع اما كل

 :هسفنب اهتکس وأ «هسفنب همدختساف «هراد وأ هرلبع ةّلَغِب ئصوأ ولو) :لاق



o۲ةَرَمُثلاو ئنكسلاو دبعلا ةمدخب ةيصولا  

 . كلذ زوجي : ليق

 . زوجي ال هنأ : حصألاو

 .رادلا وأ دبعلا ٌرجاؤي نأ نكسلاو ةمدخلاب هل ئىصوملل سيلو

 . ةيراعلا فالخب

 .دوصقملا ليصحت يف اهنيعك عفانملا ةميق نأل ؛(كلذ زوجي :ليق

 ِتّبَجو دقو ءُريناند وأ ٌمهارد َةلَعلا نأل ؛(زوجي ال هنأ :حصألاو)

 ّقَح يف ناتوافتمو نارياغتم امهو «عفانملا ءافيتسا اذهو ءاهب ةيصولا
 دعب هنم دادرتسالاب َةَلَعلا نم هؤادأ مهّنِكمُي :نْيَد َرَهَظ ول هنإف «ةثرولا

 .اهنّيعب اهئافيتسا دعب عفانملا نم مهثكمُي الو ءاهلالغتسا

 .(رادلا وأ دبعلا رجاؤي نأ ئىنكّسلاو ةمدخلاب هل ئصوملل سيلو) :لاق

 «ةعفنملا كلم ةيصولاب هنأل ؛كلذ هل :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .هدنع نايعألاك اهنأل ؛لدب ريغو لدبب «هریغ نم اهكيلمت كِلميف

 .كيلمتب "”تسيلو «هلصأ ىلع ةحابإ اهنأل ؛ (ةيراعلا فالخب)

 كِلمَي الف «توملا دعب ام ىلإ فاضم لدب ريغب كيلمت ةيصولا نأ :انلو

 لع «ةايحلا ةلاح يف لدب ريغب كيلمت اهنإف «ةراعإلاب ًارابتعا ؟لدبب هكيلمت
 .اذه اذك «لدبب كيلمت اهنأل ؛ةراجإلا ٌريعتسملا ةكلمي ال و ءانلصأ

 )١( ريبكلا يواحلا //77١.

  (۲).ريكذتلاب .سيل :خسنلا يفو



 o۴۳ ةَرَمُثلاو ىنكسلاو دبعلا ةمدخب ةيصولا

 ئصوملا نوكي نأ الإ «ةفوكلا نم دبعلا جرخُي نأ هل ئصوملل سيلو
 ٌجرْخَي ناك اذإ كلانه ةمدخلل ؛هِلهأ ىلإ هجرخُيف «ةفوكلا ريغ يف هّلهأو هل

 . ثلثلا نم

ERكلمي الو رغ :لدب ريغبو دال :لدبب كيلمتلا نأ :  

 نأ الإ مزال ريغ غربت لو «لقألاب ٌرثكألاو «فعضألاب ئوقألا

 اذهلف «عوجرلا هّنِكمُي ال توملا دعب عربتملاو «هريغل ال «عّربتملل عوجرلا
 .مزال ٌريغف :هِعضَو يف وه امأ «عطقنا

 تادحإ :نافلاب اهكيلمت فو انلصا الع. لاني تسيل ةعفنملا نألو

 هذه كل اا ات راسل اقف ؛اهيف ةيلاملا ةفص

 ءةضواعملا دقعب اهكلمَي نمل وأ ءةبقرلا كأول امج اهكلمي نمل ةيالولا
 .اهكّلمت يتلا ةفصلاب اهل ًاكّلَمُم نوكي ئتح

 ًاكلمم ناك :ضوعب اهَكْلَم مث «ضوع ريغب ةدوصقم اهكلمت اذإ امأ
 .زوجي ال اذهو م كادت اهم ھا

 نوكي نأ الإ «ةفوكلا نم دبعلا جرخُي نأ هل ومل سيلو) :لاق

 اذإ كلانه ةمدخلل ؛هلهأ ىلإ هج رخيف ءةفوكلا ريغ يف هّلهأو هل ئصوملا

 ةوضقم نق كيدي اع راع دن ا ا ا ركب اك

2 
 نأ نودب «هيف هتمدخ نم هئكمي نأ هدوصقمف :هرصم يف اوناك اذإف

 .رفسلا ةقشم همزلت

 .مهمدخيل هلهأ ىلإ دبعلا لوحي نأ هدوصقمف :هرصي ريغ يف اوناك اذإو



oةَرمّثلاو ئنكّسلاو دبعلا ةمدخب ةيضولا ٤ 

 .ًاضيأ زوجي : هراد ٍةَّلغب وأ هرابع ةّلغب ئصوأ ولو

 . ةكسلا كلت لَ ثلث هل ناك : هريغ لام هل نكي مل ولو

 : ثلا نم جرخُي وهو ‹هتبقرب َرَخآلو «هدبع ةمدخب هل ئصوأ ولو

 . ةمدخلا بحاصل اهيلع ةمدخلاو ءةبقرلا بحاصل هب ةبقرلاف

 لدب هال ا د ناد ل وأ هدف ا فرا ىلو) لاق

 ؛ةقيقح ٌنيع هنأو فيك «هب ةيصولا زاوج يف ةعفنملا مكح ّدخأف «ةعفنملا
 .ئلوأ زاوجلاب ناكف ءٌريناند وأ مهارد هنأل

 هنأل ؛ (ةئّسلا كلت َوَّلَع ثلث هل ناك :هّريغ لام هل نكي مل ولو) :لاق

 .ءازجألاب ةمسقلا لوحي لام نيع

 يذلا وه نوكيل ؛ةثرولا نيبو هنيب رادلا اقل ئصوملا دارا ولف

 هنإف «هللا ةمحر قسري نأ نع ةياور يف الإ ل :اهَتلُت لغتسي

 .هل ىصوملل كلذكف كلذ كيرشللو ءشراولا كيرش هل ائىصوملا :لوقي

 اميف هل ئصوملل قحلا توبث : ىلع نتت ةمسقلاب ةبلاطملا : :لوقن انأ الإ

 ي افا «رادلا نْيَع يف هل َّقَح الو «بلاطلا وه ذإ «ةمسقلا هيقالُث

 .رادلا ةمسقب ةبلاطملا كلم الف ءةَلغلا

 نم جرخَي وهو «هتبقرب رخآلو «هډبع ةمدخب هل ئصوأ ولو) :لاق
 هنآل 2 دلا تحال اخ حلاو نرل تانسا ةه لاف للا

 ءرخآلا ىلع امهدحأل هنم ًافطع ءًامولعم ًائيش امهنم راحاو لكل بجوأ

 .دارفنالا ةلاحب ةلاحلا هذه ر بتعتف

 .يناقتإلا نع ًالقن يدعس ةيشاحو ۳۷٠/٠١ ةيانبلا .دبعلا ةبقر ىلع يأ )١(
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 o0 ةَرَمُدلاو ىنكسلاو دبعلا ةمدخب ةيصولا

 م. اهو ده ام م ا .اه وأو و و واو و. ده هو هه هه هه هه هولا. ده هاه. واه هو ده وهوه هه هاه هاهو

 :ءيشب ةبقرلا يف صْوي مل ولف «ةمدخلا بحاصل ةيصولا تَّحص امل مث

eTی اذإ اذك يو  

 فيش كلا نإ تيم فاريملا تا فولاد رع ناسا ةيقزلاب

 .توملا دعب امهيف

 يهو ءرخآل اهنطب يف امبو ءلجرل ٍز ةمأب ىصوأ اذإ ام وهو :ٌرئاظن اهلو
 هذه :لاق وأ ءهّصفب رخآلو < «متاخب ۽ لجرل ئصوأ وأ «ثلثلا نم جرخت

 ءئش الو ؛ىصوأ امك ناك :نالفل رمتلا نم اهيف امو «نالفل '”ةَرصْؤوقلا

 .اهّلك لئاسملا هذه يف فورظملا يف فَلا بحاصل

 يبأ دنع باوجلا كلذكف :اهيف رَخآلا نع نيباجيإلا دحأ لصف اذإ امأ

 .هللا همحر فسوي

 ءنافصن امهنيب دلولاو ءاهب هل 'مصوملل ةمألا :هللا همحر دمحم لوق لغو
 ."'اهتاوخأ يف كلذكو

 نم هدارم نأ نْيبت ت يناثلا مالكلا يف هباجيإب نأ : هللا همحر فسوي يبأل

 .دلولا نود ءاهب هل ئصوملل ةمألا باجيإ لوألا مالكلا

 اعيش ائيش مزل ال ةيصولا نأل ؛ًالوصفم ناك نإو ٌحيحص هنم نایبلا اذهو

 امك ا وف للا نايبلا ناكف ‹يصوملا ة ةايح لاح يف

 .ةمدخلاو ةبقرلا ةيصو يف

 )١( ةيانبلا .بصقلا نم ذخََّتي ءرمتلا ءاعو :اهفيفختو ءارلا ديدشتب 1١/١/71.

 ) )۲ةيانبلا رظني ١١/ ۳۷۱.ريمضلا هيجوت ىف فلتخا ثيح



 ةَرَمْثلاو ئنكسلاو دبعلا ةمدخب ةيصولا 2,3

 و و تچ ت

 ةرمثلا هذه هلف :ةرمث هيفو تام مث «هناتسب ةرمئب رحال ئصوأ نمو

 .اهدحو
 و ب 5 و 2 1 يع و 5

 ام لبقتسي اميف هثرمثو ةرمثلا هذه هلف : ادبأ ىناتسب ةرمث هل : لاق نإو

 . شاع

 .صقلاو ةَقْلَحلا لوانتي مّناخلا مسا نأ :هللا همحر دمحملو

 .كلذك ةَّرَصْوَقلا مساو ءاهنطب يف امو اهّلوانتي ةيراجلا مسا كلذكو

 :ةطاحإلا ليبس ىلع مكحلا توبث هبجوم يذلا ماعلا نأ :انلصأ نمو

 تاجا راهم ناو نقلا يف: ميلا دقق" نضال لرش
 ا و ا ا عج رات راع
 .يناثلل متاخلاب ئصوأ ول امك «لوألا نع ًاعوجر :يناثلل

 امنإو «ةمدخلا لوانتي ال ةبقرلا مسا نأل ؛ةبقرلا عم ةمدخلا فالخب

 بجوأ اذإف «هكلِم ىلع تلصح ةعفنملا نأ مكحب هل ئصوملا هّمدختسي

 .قح هيف هل ئصوملل ئقبي ال :هريغل ةمدخلا
 وأ صيصختلا ليلد كلذ نأل ؛ًالوصوم ٌمالكلا ناك اذإ ام فالخب

 .صقلا نود ءةصاخ َةقلحلا مّئاخلا بحاصل بجوأ هنأ نّيبتف «ءانثتسالا

 هذه هلف :ةرمث هيفو تام مث «هناتسب ةرمثب رخال ئصوأ نّمو) :لاق

 ْ .اهدحو ةرمثلا

 ام لبقتسي اميف هّثرمثو ةرمثلا هذه هلف :ًادبأ يناتسب ةرمث هل :لاق نإو
 .شاع 8



 01 ةَرَمُثلاو ىنكسلاو دبعلا ةمدخب ةيصولا

 . لبقتسُي اميف ِهّتَلغو ةمئاقلا ةَّلغلا هلف : هناتسب لعب هل ئصوأ نإو

 مث ءاهنبلب ءأ ءاهدالوأب وأ ادبأ هونغ فصب لجرل ئصوأ نمو

 را ءنّبَللا نم اهعوُرض يف امو ءدللولا نم اهتوطب يف ام هلف : تام
 . يصوملا تومي موي ففوصلا نم اهروهظ

 .(لبقتسي اميف هُتَلعو ةمئاقلا هللا هلف :هناتسب ّلَعب هل ئصوأ نإو

 ةلالدب الإ مودعملا لوانتي الف ءًافْرُع دوجوملل مسا ةرمثلا نأ :قرفلاو
 مودعملاو ءمودعملا لوانتب الإ باتي ال هنأل ؛دبألا ىلع صيصنتلا لثم «قدئاز

 .ايش نكي مل نإو ٌروكذم
 ئرخأ دعب ةرم دوجولا نخ ضرعب نوكي امو دوجوملا مظتنتف ةّلغلا امأ

 اذإف ءهرادو هضرأ هلع نمو «هناتسب 17 نم لكأي نالف :لاقُ «ًافرع

 ٠ .ئرخأ ٍةلالد ىلع يفوقوم ريغ افرع امهلوانتي :تقلطأ
 فارصنالا رقعي اذهلف «ٌدوجوملا الإ اهب داري ال :تقلطأ اذإ ةرمثلا امأ

 .دئاز ليلد ىلإ

 ءاهتبلب وأ ءاهدالوأب وأ ءادبأ هوت ف وصب لجرل ئصوأ نمو) :لاق

 ىلع امو نل نم اهعوُرُض يف امو لولا نم اهنوطب يف ام هلف :تام مث

 .لقي مل وأ ءدبأ :لاق ءاوس ء(يصوملا تومي موي مفوصلا نم اهروهظ

 فالخب اذهو ءٍذئموي ءايشألا هذه مايق ربتعيف «توملا دنع باجي هنأل

 ."”هدقت ام

 .ةرمثلاو ةلغلا نم يأ )١(



o۸ةَرَمْثلاو ىنكسلاو دبعلا ة ةمدخب ةيصولا  

 .٠ 6 ها هو و هاهو و د. اهو اهو دعاه د ه هاه هه هده هو هج اه واه هاه هله ا ه هو اهو هاه هه هله هاه اهله

 نأ الإ «كلملا بقي ال هنأل ؛ ؛ مودعملا كيلمت ئيأي سايقلا نأ :ق قرفلاو

 "'ةلماعملاك ءاهيلع دقعلا دوروب عرشلا ءاج ٍةمودعملا ٍةَلغلاو ةرمثلا يف

 اهباب نأل ؛ئلؤألا قيرطلاب ةيصولا يف هزاوج كلذ ئضتقاف «ةراجإلاو

 ا

 الو ءًالصأ اهيلع ٍدقعلا ُداريإ زوجي الف :"'ءاتخأو ٌمودعملا لولا امأ

 ةضولا تحت لخدب ال كلذكف اه قع حت

 دقعبو ءًاعبَت عيبلا دقعب اهقاقحتسا زوجي هنأل ؛اهنم دوجوملا فالخب
 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «ةيصولاب اذكف ءًادوصقم علخلا

 د د د د ¢

 )١( راكفألا جئاتن يف هداز يضاق لاق «5848/5 ةياقسلا .ةاقاسملا يأ 519/9 :

 اه هلوقف «هعضوم يف ررقت امك ؛ةفينح يبأ دنع عورشم ريغ لطاب ةلماعملا دقع نإ

 امنإو «ةفينح يبأ لوق ىلع ئّشمتي ال :ةلماعملاك اهيل فعلا ةوروب عرشلا ءاج :انه

 نحن يتلا ةلأسملاو ءامهدنع عورشم ةلماعملا دقع نف «هيبحاص لوق ىلع ئشمتي

 !؟هيف اوفلتخا ام ئلع اهّليلد ينبي فيكف ااا

 .نبللاو فوصلا يأ ()



 0۹ باب

 باب
E 

 يمذلا ةيصو

 0 0 رز 5

 وهف : تام مث .هيحص يف ةسينك وأ ةَعْيِب ينارصن وأ يدوهي َعّنَص اذإو
 وى

 هوس و

 . ثلثلا نم وهف : نّيمسم موقل كلذب ئصوأ ولو

 باب
 ع

 يمذلا ةيصو

he4 8 5 س .  o25 8  

 مث «هتحص يف ' ةسينك وأ ةعيب ينارصن و يدوهي عنص اذإو) :لاق
3 7 

 ةفينح يبأ دنع بفقولا ةلزنمب اذه نأل ؛؟("'قافتالاب ثاريم وهف :تام
 ا و ا ۲ /

 .اذه اذكف «مزلي الو «ثروي هدنع فقولاو «هللا همحر

 .امهدنع حصت الف «ةيصعم هذه نألف :امهدنع امأو 2 : و

 .ثلثلا نم وهف :نّيمَسُم موقل كلذب ئصوأ ولو) :لاق

 «(سنك) طيحملا سوماقلا .رافكلا وأ ئراصنلا وأ دوهيلا ُدّبعَتم :ةسينكلا )١(

 :ةعيبلا نأ حصألا :7/5/17 ةيانبلا يف لاقو «ئراصنلا دّبعتم :ةعيبلا :(عيب) هيفو

 ها .دوهيلل :ةسيئكلاو «ئراصنلل

 ."ا/0/17 ةيانبلا .هيبحاصو مامإلا نيب جيرختلا فالتخا ىلع «ةيفنحلا نيب يأ )١(



 ع ملا
o۰يمذلا ةيصو  

 . ثلثلا نم ٌرئاج وهف : ةسينك وأ ةعْيب هراد ىب نأ ئصوأ اذإ : هانعم
o و ٩ 

 يبأ دنع ةيصولا تزاج : نْيَمَسم ريغ موقل ةسينك هرادب ئصوأ نإو

 . ةلطاب ةيصولا : الاقو «هللا همحر ةفينح

 ؛(ثلثلا نم ٌرئاج وهف :ةسينك وأ ةعْيب هراد ْىَبُت نأ ىصوأ اذإ :هانعم

 كلذ ةيالو هلو كيلا يو «فالختسالا "دعم اهيف :ةيضولا نأل

 .نيينعملا رابتعا ىلع هحيحصت نكمأف

 دنع ةيصولا تزاج :َنْيَمَسُم ريغ موقل ةسينك هرادب ئصوأ نإو) :لاق
 .هللا همحر ةفينح يبأ

 مهددقتعم يف ناك نإو ةقيقح ةيصعم هذه نأل ؛(ةلطاب ةيصولا :الاقو

 .ةيصعملا ريرقت نم اهٍذيفنت يف نأ امل ؛ةلطاب ةيصعملاب ةيصولاو «ةبرُق
 «نونيري امو مهكرتن ناب اريا نحنو «مهراقتعم يف ةبرق هذه نأ :هلو

 ةقيقح ةبرق وه امب ئصوأ ول هنأ ْئرُي الأ ؛مهداقتعا ئلع ءانب ٌروجتف

 .هسكع اذكف «مهداقتعال ًارابتعا ؛ةيصولا زوجت ال :مهرلقتعم يف ةيصعم

 ةيصولا نيبو ءةسينكلاو ٍةعيبلا ءانب نيب هللا همحر ةفينح يبأل قرفلا مث

 نأب هكلم لوزي امنإو «ينابلا كلم لاوزل ببسب سيل هّسفن ءانبلا نأ :هب
aمل ةسينكلاو «نيملسملا دجاسم يف امك تاق فاق  

 ا وا 1 2 م
 .هنع ثروتف «ىنابلل اكلم ئقبتف «ةقيقح ئىلاعت هلل ةررحم رصت

$ 
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 .ينارصنلا جاوز يف «حاكنلا يف هجيرخت مدقت .نودقتعي امو :خسُت يفو )١(



 نه 6 م وأو و او اف أاو و ده وأو وو هاو هله هاه و و وه هلو هاه هو هو هواه واو ده ده ها هاه هاه هه

M&Kعرس لك ا اق لا و و 1  
 قح قلعتل ؛رّرحتت ملف ءاهتونكسيو «تارجحلا ''اهيف نوني مهنألو

0( 
 . هب دابعلا

 .هررحت مدعل ؛ًاضيأ دجسملا كر : ”ةروصلا هذه يفو

 هاضتقم توبث عنتما هنأ الإ «كلملا ةلازإل عضو هنأل :ةيصولا فالخب
 وم وع يب او 9 ماو 5007

 .هكلم لوزيف «هاضتقم ىلع ةبرق وه اميف يقبف «مهدنع ةبرق وه ام ريغ يف
 .ثّروي الف

 :ماسقأ ةعبرأ ىلع يمذلا اياصو نأ لصاحلا مث
 ر ءو اس 27 اى ع

 وهو «انقح يف ةبرق نوكت الو «مهرلقتعم يف ةبرق نوكت نأ :اهنم ١
 .“هانرکذ ام

 .نوكرشمل معطيو «هريز حبدت ناب يم ىصو دإ امو نوكرشملا م وزا ها نا دلا يطفأ ذا ام

 ةجولاو « ”هانركذ امك «نّيمسم ريغ موقل ناك اذإ فالخلا ىلع هذهو

 1 اننا

 .سئانكلاو عّيبلا يف يأ )١(

 .ءانبلا يف يأ قفز

 .هرخآ ىلإ ...لاوزل ببسب سيل هّسفن ءانبلا نأ :هلوقب لصتم مالك (۳)

 ٤ .ةسينكلاو ةعيبلا ءائبب ةيصولا هب دارأ (5)

 ع اسلا تزاج ةن ريف مقل ةن هزاذإ يشر نإ كرف وهو (8)
 .هللا همحر ةفينح يبآ

 ةيصو اهنأ امهدنعو «مهداقتعا :مهدنع ربتعملا نأ وهو «نيبناجلا نم يأ (5)
 .ةيصعمب

2 



 يمذلا ةيصو ۲

 ٠و 6.6. هو و واو واو دو دو GGG GGG هه و اهو هه وه ه وهو هه هوه هاه

 يف ةبرق نوكي الو ءانقح يف ةبرُق نوكي امب ئصوأ اذإ :اهنمو ١
asنايا مكمل م نبل هاندا سلا  

 ارابتعا ؛عامجإلاب «ةلطاب ةيصولا هذهف :نيملسملا دجاسم يف جرسي
 «نومولعم مهنأل ؛ًاكيلمت هعوقول ؛مهنايعأب موقل ناك اذإ الإ «مهداقتعال

 ةروشم ةهجلاو

 اذإ امك «مهَقَح يفو اق يف برق نوكي امب ئصوأ اذإ :اھنمو ۔٣

 :مورلا نم و كرل فب نأ سدقملا كن يف جرسي نا نضوأ

 رح اب ضو هلال ؛ مهنايعأ ٍريغب وأ مهنايعأب موقل تناك ءاوس ٌنئاج 0

 .ًاضيأ مهاقتعم يفو A و

 «مهقح يف الو انقح يف ال ةن ال امم ارض را اذ :اهنمو -5

 يف ةيصعم هنأل ۽ زئاج ريغ اذه نإف :تاحئانلاو تايثغملل ىصوأ اذإ امك

 ناطر ادب يف :مهنايعأب موقل نوكي نأ الإ 0

 ةلزنمب :ةيصولا قح يف وهف :ٌرَمكُي ال ناك اذإ :“”ئوهلا بح

 «كلذ اولعف اوؤاش نإ ءاهنّيع يتلا ةهجلا لطبتو «مازلإلا قيرط ئلع ال يأ )١(

 ."ا/5١4/1 ةيانبلا رظنيو .اوكرت اوؤاش نإو

 .يباتكب سيل ٌرفاك كرلاو «يباتك وهو «مورلا دالب نم يصوملا يمذلا يأ (۲)

 «مورلا نم ناك نأب ءمهنم سيل يصوملاو «كرتلا عم داهجلاب ئصوأ ينعي (۳)

 .ه١/9 ةخسن ةيشاح .ةبرق مهعم داهجلا نوكي ال :مهنم ناك ولو

 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ ريغ نم يأ (5)



 عع
 off يمذلا ة هيصو

 .زاج : هلک هلامب يمذ وأ ملسمل ئصوأف «نامأب انراد يبرحلا لَحَد اذإو

 .رهاظلا ىلع ماكحألا ءانبب اري انأل ؛ملسملا
 و ~0

 يف ففورعملا فالخلا ىلع نوكيف «دترملا ةلزنمب وهف :رفكي ناك نإو

 .هللا مهمحر ("'هيبحاصو ةفينح يبأ نيب هتافرصت

 "0ةدّرلا ىلع قب اهنأل ؛اهاياصو ٌحصت هنأ حصألا :ةدترملا يفو
 .مِلسُي وأ ءُلّتقُي هنأل ؛دترملا فالخب

 هلامب يمذ وأ ئصوأف «نامآب اتراد ًيبرحلا لحد اذإو) :لاق

 فتش اذهلو N نأل ؛(زاج : كلك

 مه ذإ «برحلا راد يف مهنوكل ؛يعرم هتثرول سيلو ‹ مهتزاجإب

 .انقح يف تاومأ

OEا  
 .هتثرو قحل ال «هقحل ناك نامألاو ءنامألا رابتعاب هلام ة ةمرح نألو

 راع قالا درو ةيضولا تديحأ كلذ نم رفا ضرا ناك لو

 .اضيأ نيأتسملا قح نم كلذو «هتثرو
 كلذف :مالسإلا راد يف هدبع رّبد وأ «توملا دنع هدبع قتعأ ولو

 .اًنيب امل ؛ثلثلا رابتعا ريغ نم هنم حيحص

 راد يف ماد ام هنأل ؛زاج :ةيصوب يمذ وأ ٌملسم هل ئصوأ ول كلذكو
 تاكيلمتلا ٌُدوقع حصت اذهلو «يمذلا ةلزنمب تالماعملا يف وهف :مالسإلا

 ."ا/94/1 ةيائبلا .امهل ًافالخ ءهدنع لوزي هكلم نأ وهو )١(

 .85/15 ةيانبلا .ةيصولا ةحص ىف ةيمذلاك تراصف «لتقُت الو يأ (۲)



 .هتامم دعب اذكف «هتايح يف هعربت حصيو «هتايح لاح يف هنم

 نمأتسم هنأل ؛نوجي ال هنأ : هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ نعو

 نم نكمُي الو «هنم ْنَكمُيو «عوجرلا ِدصَق ىلع وه ذإ «برحلا لهآ نم
 .ةيزجلاب الإ «ةكسلا ىلع ماقملا ةدايز

 ًارابتعا ؛ٌروجت ال :هتئرو ضعبل وأ «ثلثلا نم َرثكأب يمذلا ئصوأ ولو

 .تالماعملا ئلإ عجري اميف مالسإلا ماكحأ اومزتلا مهنأل ؛نيملسملاب

 لم هلك ٌرفكلا ذإ «ثرإلاب ًارابتعا ؛تزاج : "هلم فالخل ئصوأ ولو
 .ةدحاو

 ؛عنتمم ثرإلا نأل ؛ٌروجت ال :مالسإلا راد يف يبرحل ئصوأ ولو

 .ملعأ لاعت هللاو «هّتخأ ةيصولاو ءنْيَرادلا نيابتل

Fe FFان  

 )١( ةيانبلا .سكعلاب وأ «يدوهيل ينارصن ئصوأ نأب ۳۸٠/١١.



oo باب 

 باب

 هكِلْمَي امو «يِصولا
 يف اهَّدرو «يصوملا هجو يف يصولا لبقف «لجر ىلإ ئصوأ نمو

 هسا. 5 .ء صام او :
 . در وهف : ههجو يف اهّدر ناف درب سيلف : ههجو ريغ

 باب

 هكلُجَي ا 7 امو لا

 قفز 8 1 ك 4 7 ١ ١

 «يصوملا "هجو يف يصولا لبقف «لجر ىلإ ئصوأ نمو) :لاق

 .(درب سيلف :ههجو ريغ يف اهّدرو

 «ههجو ريغ يف هدر حص ولف «هيلع ًادوتعم هليبسل ئضم تيملا نأل 31 7 04 ۾
 ل ل و

 .هدر دريف «هتهج نم ارورغم راص :هتامم دعب وأ هتايح ىف

 4 ¢ و
 يف هدر حصي ثيح :هلام عيبب وأ «هنيع ريغب رابع ءارشب ليكولا فالخب

 ا 4 00 :
 .هسفنب بفرصتلا ىلع ٌرِداق ىح هنأل ؛كلانه ٌررض ال هنأل ؛ههجو ريغ

 و 03 0 »

 همازلإ ةيالو يصوملل سيل هنآل ؛(در وهف :ههجو يف اهّدر نإف) :لاق

 .هريغ بيني نأ هئكمي هنأل ؛هيف رورغالو .فّرِصتلا

 )١( ةيانبلا .هيلإ ئصوملا يأ 5/87/1١5.



o۳کلب انو « ىصولا  

 ءاش نإ : رايخلاب وهف : يصوملا تام ئتح ٌدْرَي ملو «لبقي مل نإو
 . لبق مل ءاش نإو «لبق

 .هْنَمَرل دقف : هتكرت نم ًائيش عاب هنأ ولف
 هلف : لبقأ : لاق مث «لبقأ ال : لاقف «يصوملا تام ئتح لبق مل نإو

 . لبقأ ال : لاق نيح ةيصولا نم هجرخأ يضاقلا نكي مل نإ كلذ

 ءاش نإ :رايخلاب وهف :يصوملا تام تح دري ملو «لبقي مل نإو) :لاق

 اريخم يقبف «مارلإلا الو هل سيل يصوملا نأل ؛(لبقُي مل ءاش نإو «لبق

 را ةلالد كلذ نأل ؛(هتمزل دقف E هنأ ولف) :لاق

 «يصولا نم هرودصل ؛عيبلا ٌذفنيو «توملا دعب ٌرّبَتعم وهو ولو

 هل لوا اغوا لع ءار

 نأل لف ال ثيح :عابف «ليكوتلاب ملي مل اذإ | ليكولا فالخب

 ةيالولا لقتنتف «تيملا ةيالو عاطقنا لاحب ٍصتخت اهنأل ؛ةفالخ ةياصولا
 .ةثارولاك < «ملعلا لع فقوتت 7 ال :ةفالخ تناك اذإو «هيلإ

 نم حصي الف «بينملا ملط مايق لاح يف هتوبثل ؛ةبانإف :ليكوتلا امأ
 طْرشو «ملعلا قرط دقو ءءارشلاو عيبلاب و كلملا تابثإك «هيلع ريغ

 . شكلا نم مدقت اميف هيف رابخإلا

 :لبقأ : لاق مث «لبقأ ال :لاقف ‹يصوملا تام تح لبقي مل نإو) :لاق

 ا ا ی سافل نكي در كلنا

 :هلوق دنع «ثيراوملاب ءاضقلا يف لصف «ىضاقلا بدأ باتك :ىف اهنمو )١(

 .ةلاكولاب سانلا نم هملعأ نمو



 oV هکلْمَي امو «يِصولا

 نع يضاقلا مهجرخأ : قساف وأ رفاک وأ رابع ىلإ ئصوأ نمو

 . مهريغ بصتو ‹ةياصولا

 ًاررض هلاطبإ يف نأل ؛ءاصيإلا َلُطبَي ال :لبقأ ال :هلوق ّرجمب ّنأل

 .تيملاب
 وهو « "لوألا عفدو .باوثلاب ٌروبجم :ءاقبإلا يف ّيصولا ٌررضو

 .ئلوأ :ئلعألا

 «هيف لهتجم هنأل ؛كلذ حصي :ةياصولا نع هجرخأ اذإ يضاقلا نأ الإ

 ءاقبب ٌررضتيف «كلذ نع زجعي امبرو «ررضلا عقد ةيالو يضاقلل ْذِإ

 ًافرصتم «تيملا لامل ًاظفاح ُبِصنَيو «هنع ررضلا يضاقلا عفدّيف «ةياصولا

 .هجارخإ قني اذهلف «نْييتاجلا نم ٌررضلا ٌعفدنيف « هيف
 دعب لبق هنأل ؛هيلإ َْتَقَتلُي مل :لبقأ :هايإ يضاقلا جارخإ دعب لاق ولف

 .يضاقلا لاطبإب ةياصولا نالطب

 نع يضاقلا مهجرخأ : ساف وأ رفاک وأ "دبع ىلإ ئصوأ نّمو) :لاق

 .اهّدعب نوكي جارخإلا نأل ؛ ةيصولا ةحص لإ ٌريشي ظفللا اذهو

 .ةلطاب ةيصولا نأ :«لصألا» يف هللا همحر دمحم َركذو

 وهو ءَنْيَرَرَضلا لوأ عفد يأ .لوألا درو :ئرخأ يفو ءىلوألا :خسُت يفو (1)
 .386/15 ةيانبلا .تيملا ررض

 .هريغل يأ (۲)

 .ةيصولا نم :خسُت يفو (۳)



o۸هكِلمَي امو «يِصّولا  

 3 ۴ ب ها 0 57 0 - ١

 . ةيصولا حصت مل : ٌرابك ةثرولا يفو .هسفن دبع ىلإ ئصوأ نمو

 هللا همحر ةفينح يبأ دنع ةزئاج هيلإ ةيصولاف : مهلك ًاراغص اوناك نإو

 .امهدنع زوجت الو

 .لطبتس ةيصولا نأ روصلا هذه عيمج يف هانعم :ليق

 يفو «هدادبتساو هتيالو مدعل ؛ةقيقح ©”لطاب هانعم دبعلا يف :ليقو
 .لطبتس :هانعم :هريغ

 .ملسملا ىلع هتيالو مدعلا ؛ًاضيأ لطاب :رفاكلا يف :ليقو

 ق دبعلا ةردقل ؛تباث رظنلا لصأ نا: جارخإلا مث «ةحصلا هجوو

 ؛رظنلا متي مل هنأ الإ ءةلمجلا يف رفاكلا ةيالوو ءانلصأ ىلع «قسافلا ةيالوو

 ةاداعملاو ءاهدعب رجلا نم هنكمتو «ئلوملا ةزاجإ ىلع دبعلا ةيالو بقول

 «ةنايخلاب قسافلا ٍماهّناو ءولسملا نح يف رظنلا ولر ىلع رفاكلل ةئعابلا ةينيدلا

 .رظّنلل امامتإ ؛ هماقم هريغ ميقيو «ةياصولا نم يضاقلا هج رخیف

 اذهو «لاملا ىف هيلع ًافوُخَم قسافلا نوكي نأ :«لصألا» ىف طَرَشو

 ٠ .هريغب هليدبتو «هجارخإ ياراغ دان

 ؛(ةيصولا حصت مل :ٌرابك ةثرولا يفو «هسفن دبع ىلإ ئصوأ نّمو) :لاق
 ءافولا نع زجعيف «يرتشملا هعنميف «هّبيصن عيبي وأ «هعنمي نأ ريبكلل نأل

 .هتدئاف ديفي الف «ةياصولا قحب

 ةفينح يبأ دنع ًةزئاج هيلإ ةيصولاف :مِهَّلك ًاراغص اوناك نإو) :لاق
 .سايقلا وهو «(امهدنع ٌروجت الو «هللا همحر

 .ةلطاب :خسُت يفو (۱)



 0 هكلمي امو « ىصولا

 . هريغ يضاقلا هيلإ مَض : ةيصولاب مايقلا نع رجعي نمو

 ةفينح يبأ عم ةرم ئورُي «برطضم هللا همحر رلمحم لوق :ليقو
 .هللا همحر فسوي يبأ عم ةراتو «هللا همحر

 .اهيفاني ّقّرلا نأ امل ؛ةمدعنم ةيالولا نأ :سايقلا هجو

 .عورشملا ُبْلَق اذهو «كلاملا ىلع كولمملل ةيالولا تابثإ هيف نالو

 ؛اهُتتزجت :هذه رابتعا يفو ءّرجنت ال بألا نم ةرداصلا ةيالولا نألو
 .عوضوملا ضل المو «هيقر عيب كلمتي ال هن

 سیلو اورا ًالهأ نوكيف «فرصتلاب ت بّطاخف هنأ :هلو

 الف < e «ةيالو هيلع راحأل

 «بتاكملاك راصو «مهل ًارظان هنوكب َنِذْوُي هيلإ ئلوملا ءاصيإو ءةافانم

 NT TT ءأّرجتت دق ةياصولاو

 فصولا ٌرييغتو «هلصأ لاطبإ ىلإ يدؤي ال يك ؛هيلإ راصي : لوقت وأ

 ىلوأ :لصألا حيحصتل

 ةياعر ؛(هريغ يضاقلا هيلإ ٌمَض :ةيصولاب مايقلا نع رجعي نّمو) :لاق

 ؛ هيلإ رخآلا ضب لصحي رظنلا ليمكت نأل اذهو «ةثرولاو يصوملا قحل

 .هريغ ةناعإب رظنلا مف «هتيافك '" ضعبو «هتنايصل

 نأل ؛ةقيقح كلذ فرعي ىتح هبيجب ال :كلذ يصولا هيلإ اكش ولو

 .هسفن ىلع ًافيفخت ؛ًابذاك نوكي دق يكاشلا

 .صقت :خسُت يفو )١(



 هكلمَي امو «يِصولا 0

 ةفينح يبأ دنع فرصتي نأ امهدحأل نكي مل : نينثا ىلإ ئصوأ نمو

 . هبحاص نود هللا امهمحر دمحمو

 نم رظنلل ةياعر ؛هب لدبتسا :ًالصأ هرجع يضاقلا دنع َرَهَظ ولو

 هنأل ؛ هَجرخُي نأ يضاقلل سيل :هيف ًانيمأ ءيفّرصتلا ىلع ًارداق ناك ولو

 ا و مو حملا نام ناك هلا وغ اکا
 .هريغ ىلع مّدقُي نأ ئلوأف «هتقفش روُقُو عم «تيملا بأ ىلع مق اذهلو

 نأ هل يغبني ال هنإف :يضاقلا ىلإ ّيصولا ٌمهضعب وأ ةثرولا اكش اذإ اذكو

 اذإ هنأ ريغ «تيملا نم ةيالولا دافتسا هنأل ؛ةنايخ هنم هل ودي اونح هّلزعي

 يف ناك ولو «تتاف دقو «هتنامأل اف هيف اإ تيا تالا كرل

 .هل يصوال هنأك «هَانَم يضاقلا بوني :هزجع دنعف ءاهنم هجرخأل :ءايحألا

 يبأ دنع فرصتي نأ امهدحأل نكي مل :نينثا ىلإ ئصوأ نّمو) :لاق

 نإ اهني ءقدودعم ءايشأ يف الإ ء(هبحاص نود هللا امهمحر دمحمو ةفينح

 ."”اءلاعت هللا ءاش

 عيمج يف وفرصتلاب امهنم راحاو لك ُدرفني :هللا همحر فسوي وبأ لاقو
 ءازجتت ال يعرش فصو يهو ءةيالولا اهّليبس ةياصولا نأل ؛ءايشألا
 .نيوخألل حاكنإلا ةيالوك ءّالَّمَك امهنم دحاو لكل تبثيف

 «نفك ءارش ىف الإ :هلوق ىف «هللا ءاش نإ ةمداقلا دعب ةحفصلا ىف ىتأتس )١(

 .هرخآ ئلإ ...مهتوسكو راغصلا ماعطو « هزيهجتو



 هن ا. او وا. د ءاو اهو و اه ده. هاف هه واه هه هه ههه هاه و دو هاو هوو وه هو. واه ه هاه

 ىلع هيلإ ةيالولا تلقتنا اذإ ققحتت امنإو «ةفالخخ ًةياصولا نأل اذهو

 .لامكلا بفصوب ناك دقو «يصوملل ًاتباث ناك يذلا هجولا

 «ةقفشلاب امهنم رلحاو لك صاصتخاب ْنْذْوُي امهايإ بألا رايتخا نالو
 .امهنم رلحاو لك ٍةبآَرَق ةلزنم كلذ زيف

 وهو «ضيوفتلا فصو ٰیعاریف a تش دت ةيالولا نأ :امهلو

 Nl شر امور 7 ا «عامتجالا فصو

 .ئنثملاك دحاولا سيلو

 تماق دقو «ةبارقلا كلانه ببسلا نأل ؛حاكنإلا يف نيوخألا فالخب

 المك امهنم ردحاو لكب

 e «يلولا ىلع اهل قحَتسم قح حاكنإلا نالو

 ىقبي اذهلو «يصولل وفرصتلا ىح انه اهو « هيلع بجي : مخی وك

 0 يفو «حصيف «هبحاص ىلع ًاَقَح ئفوأ :لوألا يفف «فرصتلا يف

 .امهلو ءامهيلع يذلا ٌنيدلا : ل مد معو

 باب نم ال «ةرورضلا باب نم اهنأل ؛"؟ةدودعملا ءايشألا فالخب
 .ةيالولا

 اذه تفلت نإ هنأو «قايسلا ىف يرجي هّنبثأ ام :تلق .ديفم :خسلا ىفو قول

 .حصي الف :امهعامتجا وهو «ديقلا

 .ةقباسلا ةيشاحلا ىف تقبسو «ىتأتس يتلا ةدودعملا ءايشألا يأ (۲)



 ا 5
 ا و 00 5

 درو «مهتوسكو ‹«راغصلا ماعطو « هزيهحتو .«تيملا نفك ءارش يف الإ

 .لاومألا ظفحو ءادساف ءارش ئرتشملاو .بوصغملا درو ءاهنيعب ةعيدولا

 .نويدلا ءاضقو

 3 “باتکلا» ىف يف هانثتسا ام يهو ادب ةانثتسم ةرورضلا ر عضاومو

 :لاقف “اهتاوخأو

 داسف ريخأتلا يف ّنأل ؛(هزيهجتو «"”تيملا نفك ءارش يف الإ) :لاق
 .كلذ دنع مالا اذكو «قيرطلا يف ة ءاققرلاو ناريجلا هكلمَي اذهلو «تيملا

 .ًايرعو «اعوج مهّنوم :فاخي هنأل ؛(مهتوسكو ءراغصلا ماعطو)

 ظفحو «ًادساف ءارش ئرتشملاو «بوصغملا درو ءاهنّيَعب ةعيدولا ُدَرو)

 .كلاملا هكلمَي هنإف «ةيالولا تا تل اا ؛(نويدلا ءاضقو «لاومألا

 نش ندعي رکا دلا حار

 ال هنألو «ةناعإلا باب نم ناكف «هدي يف عقي نم هك :لاملا لاو

 يأرلا ىلإ هيف جاتحي

 .يرودقلا رصتخم يأ )١(

 .ةانثتسملا ءايشألا تاوخأو يأ (۲)

 بسنألا وهو «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف :هزيهجتو تيملا نفك :اذكه (۳)

 .هزيهجتو نفكلا :اهيفف ةيادهلا خست امأو «هزيهجتو :هلوق قايسل

TTT بحاص كلميو يأ )٤( 
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 .تيملا قوقح يف ةموصخلاو «هنيعب ٍدبع قتعو ءاهنيعب ةيصو ٍذيفنتو
 .ةعئاضلا لاومألا عّْمَجو وِفّلَتلاو ىَوَنلا هيلع ئَشحُي ام عيبو ءةبهلا لوبقو

 «ئضاقتي وأ «عيبي نأ نييصولا دحأل سيلو : «ريغصلا عماجلا» يفو
 و

 . ءاضتقالا : ىضاقتلاب دارملاو

 .يآرلا ىلإ هيف جاتحي ال هنأل ؛(هنّيعب دبع قثعو ءاهنيعب ةيصو ٍذيفنتو)
 3 ا »

 اذهلو ءٌرذعتم اهيف عامتجالا نأل ؛(تيملا قوقح يف ةموصخلاو)

 .نيليكولا دحأ اهب ٌدرفني
3 000 

 .تاوفلا ةفيخ :ريخأتلا يف نأل ؛(ةبهلا لوبقو)

 1 ها اهم وارث ا ا
 .ةيالولا باب نم نكي ملف «هرجح يف يذلاو 2 مالا هكلمت هنألو

 ةت لة ررر ةف ؛(فْلَّتلاو ىَوّنلا هيلع ئّشْخُي ام "”عببو)

 .تاوفلا ةيشخ ريخأتلا يف نأل ؛(ةعئاضلا لاومألا عْمَجو)

 .ةيالولا باب نم نكي ملف ءهدي يف عقو نم لك هكِلمَي هنألو

 وأ «عيبي نأ نييصولا دحأل سيلو :«””ريغصلا عماجلا» يفو) :لاق
 و

 .مهفرع يف هنم دارملا ناك اذك «(ءاضتقالا : يضاقتلاب دارملاو «ئضاقتي

 يأ «هرجح يف يذلا ٌريغصلا هكلمي كلذكو «ةيدهلا لوبق ألا كلمت يأ )١1(
 .هتياعر يف يذلا ريغصلا

 .لوبقو :خسُت يفو (1)

 ) )۳ص5١"7.
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0 

 : دارفنالا ىلع ٍدحاو لكل ئصوأ ولو

ww0 28 0 00 + 2 +  

 لك لكو اذإ نّيليكولا ةلزنمب «يفرصتلاب امهنم ٍدحاو لك درفني : ليق
 . دارفنالا ىلع امهنم ٍدحاو

 .َرَخآ ًايصو هئاكم ىضاقلا َلَعَج امهدحأ تام نإف

 .ضبقلا يف ًاعيمج امهتنامأب يضر هنأل اذهو

 ام ىلع «سنجلا فالتخا دنع امّيس ال «ةلدابملا نعم يف هنألو

 .ةيالولا باب نم ناكف «فرع

 :ةارفتالا لع دحاو لكل ئصوأ ولو) لاق

 لك لكم اذإ نيليكولا ةلزنمب ءفرصتلاب امهنم رلحاو لك ٌدرفني :ليق
 .(دارفنالا ىلع امهنم ٍدحاو

 .دحاولا يأرب يضر دقف :درفأ امل هنأل اذهو

 دنع :ةيصولا ""بوجو نأل ؛'"”دحاو نّيلصفلا يف فالخلا :ليقو

 .بقاعتت ةلاكولا نأل ؛ نيليكولا فالخب «توملا

 .(رخآ ًاًيصو هئاكم يضاقلا َلَعَج امهدحأ تام نإف) :لاق
 يضاقلا مضيف «فرصتلاب درفتلا نع ٌرجاع يقابلا نألف :امهدنع امأ و م م ِ 8

 هرجع دنع تيملل ارظت ؛رخآ ايضو هبلإ

 .حصألا وهو :ةدايز ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف انه ءاج )١(

 .توبث :خسُت يفو (۲)



 0 هلْ امو «يِصولا

AT ١ 2 .هم 2 << 1:  
 ةكرتو هتكرت يف هيصو وهف : َرَخآ ىلإ ئصوأو «يصولا تام اذإو

 .اندنع لوألا تيملا

 ىلع ٌرِولقي ناك نإو امهنم يحلا :هللا همحر فسوي يبأ دنعو

 نكمم كلذو «هقوقح يف "”نافّرصتم هَفلخَي نأ َدّصَق يصوملاف «فرصتلا
 .تيملا ناكم َرَخآ يصو بصب قيقحتلا

 يف هّدلحو فرصتي نأ يحلف :يحلا ىلإ ئصوأ امهنم تيملا نأ ولو
 .رخخآ صخش ىلإ ئصوأ اذإ ام ةلزنمب «ةياورلا رهاظ

 ًامكح قاب تيملا يأر نأل ؛رَخآ يصو بصل ىلإ يضاقلا جاتحي الو

 .هفلخَي نم يأرب
 ام يصوملا نأل ؛يفّرصتلاب ُدرفني ال هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 .هدحو هفرصتب يضر

 امك «ئنثملا يأرب هفرصت ذفني هنأل ؛هريغ ىلإ ئصوأ اذإ ام فالخب

 .ئفوتملا هّيضر

 هکر يف هيصو وهف :َرَخآ ىلإ ئصوأو «يصولا تام اذإو) :لاق
 .(اندنع لوألا تيملا ٍةَكِرَتو

 ًارابتعا ؟لوألا تيملا ةكرت يف ًايصو نوكي ال :هللا همحر ””يعفاشلا لاقو

E Eدري نارا  

 .ناّيصو :خسُت يفو )١(

 .59/7 بلاطملا ئنسأ (؟)



aكلش امو « يصولا  

 يصولا نا زئ اج : ةثرولا نع هل / ئصوملا يصولا ةمماقمو

 .ةلطاب : هل 'هصوملا نع ةثرولا

 ىلإ ءاصيإلا كِلميف «هيلإ ةَلِقتْنُم ةيالوب فرصتي يصولا نأ :انلو
 ىلإ لقتنت :يصوملل ةتباث تناك يتلا ةيالولا E لا حلاك درع
 اميف بألا ماقم ماق ُدَجلا مث «سفنلا يف ّدجلا ئلإو «لاملا ي

 .يصولا اذكف «هيلإ لقتنا

 تولا دنَعَو .ةيالو هل امك ةماقم هغ ةفاقإ :ءاضنألا نأل ااو
 .امهيف هتلزنم يناثلا لزيف نيتك رتا يف ةيالو هل تناك

 ميمتت لبق ُةّينملا هيرتعت دق هنأ همْلِع عم «كلذ يف هب ناعتسا امل هنألو

 0 ا دب «هسفنب هدوصقم

 ءهسفنب هدوصقم َّلّصحُي نأ هّنِكِمُي يح لكوملا نل :"”ليكولا فالخب

 هيلا ءاصيولاو «هريغ ليكوتب یضری الف

 ةمساقمو «ةزئاج :ةثرولا نع هل ئّصوملا يصولا ٌةَمَساقمو) :لاق
 ئتح «تيملا ةفيلخ ثراولا نأل ؛(ةلطاب :هل ئّصوملا نع ةثرولا ٌيصولا

 .ثّروملا ءارشب ًارورغم ٌريصيو «هب هيلع دريو «بيعلاب دري

 ناك اذإ ثراولا نع ًامصخ نوكيف ءًاضيأ تيملا ةفيلخ يصولاو

 يصولا دي يف ام كله دقو َرَضَح ول ئتح «هيلع هّيمسق تَّحصف ءًابئاغ
 .هل ئصوملا َكراشي نأ هل سيل

 .ليكوتلا :يدعس ةخسُت يفو )١(



 ¥0 هكلُمَي امو « يصولا

 َعَجَر :هدي يف عاضف «هل ئصوملا بيصن َدَخَأو ءةثرولا مساق نإف

 .ىقب ام ثب هل ئصوملا

 جح : هدي يف ام كلهف «ةثرولا مّساقف ٍةَجَحِب ئصوأ تيملا ناك نإو

 . ىقب ام ثلث نم تيملا نع

 هَكَلَم هنأل ؛هجو لك نم تيملا نع ٍةفيلخب سيلف :هل ئصوملا امأ
 ًارورغم ٌريصي الو «هب هيلع دري الو «بيعلاب دري ال اذهلو «رديدج ببسب

 ام كله ول تح «هتبيغ دنع هنع ةفيلخ يصولا نوكي الف «يصوملا ءارشب
 .هيلع ذفنت مل ةمسقلا نأل ؛يقب ام ثلث هل ناك :يصولا دنع هل َرِرْفَأ

 «ةكرتلا يف ظفحلا ةيالو هلو «هيف نيمأ هنال ؛نمضي ال يصولا نأ ريغ ةكردلا و الا و ةف ا هنأ 4 يفت ذل صولا ذآ ر

 نأل ؛يقابلا ثلث هل نوكيف :ةمسقلا لبق ٍةكرتلا ضعب كله اذإ امك راصف

 ىلع كرتشملا لاملا نم يوت ام ئوُنَيف ءشراولا كيرش هل ئصوملا
 ةكرشلا لغ يقي اغ يقبيو ةكرشلا

 :هدي يف عاضف «هل ئصوملا بيصن ذحأو «ةثرولا مساق نإف) :لاق

 .هاّنيب اَمِل ؛(يقب ام ٍثُلثب هل ئصوملا عَجَر
 يف ام كلهف «"ةثرولا مّساقف «ٍةَجَحب ئصوأ تيملا ناك نإو) :لاق

 .يقب ام ثلث نم تيملا نع جح : هدي

 .ةثرولا يصولا مساق يأ )١(

 .يصولا دي يأ (۲)



 هكِلْمَي امو «يِصولا ۸

 : هري نم عاضف «هنع جيل لجر لإ هَعْفَد نإ كلذكو

 .ءيشب عجري مل : ثلثلل اقرغتسم ناك نإ : هللا همحر فسوي ويأ لاقو

 . ثلثلا مامتب عجري : الإو

 .ءيشب عجري ال : هللا همحر دمحم لاقو

 .هرلي نم عاضف «هنع يحيل لجر ئلإ هَعَفَد نإ كلذكو

 «ءيشب عجري مل :ثلثلل ًاقرغتسم ناك نإ :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .ثلثلا مامتب عجرَي :الإو

 .يصوملا ّقَح ةمسقلا نأل ؛(ءيشب عجري ال :هللا همحر دمحم لاقو

 ءءيش همزلي ال :كّلهف «هنع يحيل ًالام هسفنب يصوملا ٌرَرْفَأ ولو
 .هماقم ماق يذلا هّيصو هّرَرْفَأ اذإ اذكف «ةيصولا تلطبو

 ام اهذيفنت بجيف «ثلثلا ةيصولا َلَحَم نأ :هللا همحر فسوي يبألو

 ايل كاوفل ؛تلطب :قبي مل اذإو « اهّلَحَم قب

 دارت لب ءاهتاذل ُدارُثت ال ةمسقلا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 “كله اذإ امك راصو ۰ “'اھتود ربتعت ملف «جحلا ةيدأت وهو ءاهدوصقمل

 .يقب ام ثلثب جيف «ةمسقلا لبق

 ۾ و

 خست يفو ا جحا او ر :خست ىفو «ه١۹۸ ةخسن ةيشاح .جحلا ةيدأت نود ةمسقلا ربتعت آ(١)
 . ٤٠٠٠/٠١ ةيانبلا .جحلا ءادأ وهو ءدوصقملا نود يأ .ها .حص :اهيلع بتكو :هنود

 .ه۹۸۱ ةخسن ةيشاح .جاحلا بيصن كله يأ (۲)



 0۹ هكِلْمَي امو «يصولا

 ءاهمَسَقَف ء يضاقلا ئلإ ةثرولا اهَقَدف E فلا ا ىضوأ نهو

 . ةزئاج هُئمْسِقف : بئاغ هل ئصوملاو

 .ٌرئاج وهف : ءامرغلا نم رضحَم ريغب ةكرتلا نم ًادبع يصولا عاب اذإو

 “اهل ضباق ال ْذِإ «"ةامسملا ةهجلا ىلإ ميلستلاب "”اهّمامت نألو

 يا راصف «مِيَن مل :هجولا كلذ ىلإ فرصت مل اذإف

 ‹يضاقلا ىلإ ةث ةثرولا اهعقدف روفر فلأ ثلثب ئصوأ نمو) :لاق

 حت صولا نأل ؛ (ةزئاج هُيمسِقف :بئاغ هل ئصوملاو ءاهُمَّسَقف

 ةقرول ناريه ةيضولا ريصت ٠ نسيقلا لف 0 ةضوملا تام ول اذهلو

 زارفإ :رظنلا نمو «بّيْغلاو ئتوملا قح يف اميس ال ءًأرظان بيصُث يضاقلاو
 دقو «بئاغلا َرَضَح ول تح «حصو «كلذ َدْفَتف ‹هضبقو «بئاغلا بيصن

 .ليبس ةثرولا ىلع هل نكي مل : ضوبقملا كله

 وهف :ءامرغلا نم رضحَم ريغب.ةكرتلا نم ًادبع يصولا عاب اذإو) :لاق
 ْ .يصوملا ماقم مئاق يصولا نال ؛(ٌرئاج

 .ةمسقلا مامت يأ )١(

 .ه۹۸۱ ةخسن ةيشاح .جحلا ةيدأت يأ (۲)

 كلت ىلإ فرصلاب اهمامت نوكيف «ةمسقلا متت ئتح ضبقيل مصخ ال يأ (۳)

 .ه۷۹۷ ةخسن ةيشاح .ةهجلا

 .ةمسقلا لبق جاحلا بيصن نم زرفأ ام رادقم كالهك راص يأ (5)

 .حصأ :ضبقلا :ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح يف بتك دقو «لوبقلا :خسُت يفو (5)



 و هَ وك ت

 هكلمي امو ‹«یصولا 666

 هعابف ‹ نيكاسملا ىلع همك قالصتيو «هدبع عاب نأب ئصوأ نمو

2 
 . يصولا نِمَض : اعلا و قحتساف هدي يف عاضف «نمنلا َضَبَقو يصولا

 .تيملا هكرت اميف عجريو

 ناك "'نإو ءامرغلا نم رضحَم ريغب هعیب زوجي :"”هسفنب ًایح ئلوت ولو
 7 اقم ماق نم ر ا5 ادق رم نظم يف

 لطي ال ٌعيبلاو «ةروصلاب ال «ةيلاملاب ّقّلعتم ءامرغلا ىح نأل اذهو
 .نمثلا وهو «وفلَح ىلإ اهتاوفل ؛ةيلاملا

 .هفالخبف :انه اه امأ «ءاعستسالا ىح ءامرغلل نأل ؛نويدملا ٍدبعلا فالخب

 هعابف a «هدبع عابي نأب ئصوأ نمد) :لاق

 ؛(يصولا نهض :دبعلا قِحّتساف «هدي يف عاضف ءنمثلا ضبق قو «يصولا

 ام هنم يرتشملا نأل ؛ةدهع هذهو «هيلع ةدهعلا نوكتف «دقاعلا وه هنأل

 عئابلا يصولا دخأ دقف ءْمّلسَي ملو «عيبملا هل مَّلسَيل الإ نمثلا لذبب يضر

 .هدر هيلع بجيف ءهاضر ريغب ريغلا لام

 .ليكولاك «هيلع عجريف «هل لماع هنأل ؛(تيملا هکر اميف عجریو) :لاق

 .هسفنب ًايح هنوك لاح عيبلا يصوملا ئلوت ول يأ )١(

 .ةيلصو انه :نإ : ظفل.(۲)

 .عيبلا يأ (۳)

 .يصوملا ماقم يأ (:)



 12 هكِلْمَي امو «يِصولا

 .هيلع دهم ال ثيح : عيبلا ئلوت اذإ هنيمأ وأ يضاقلا فالخب

 هعابف دبع ةثرولا نم ًاريغص تاجا «ثاريملا يصولا 2 نو
 . ريغصلا لام يف َّمَجَر : دبعلا َقِحّبساو ,كّلَهف «َنمثلا ضَبَقو «يصولا

 «ةضْيقب روض هلال و عجري ال وأ لورق فا همر ةف وبا ناو

 .هانركذ ام ىلإ ْعَجَر مث

 .ةكرتلا عيمج يف عجريو

 مكحب عوجرلا ّنأل ؛ثلثلا يف عجري هنأ :هللا همحر دمحم نعو

 O N a «ةيصولا

 «هيلع نيد كلذو «رورغلا مكحب هيلع عجري هنأ :ةياورلا رهاظ هجو

 .ةكرتلا عيمج نم ئضقي نيدلاو

 ؛ (هيلع ةدهع ال ثيح ا ىلوت ازا ديفا وأ يضاقلا فالخب) :لاق

 ؛ةنامألا هذه دقت نع ىماحتي ْذِإ ءءاضقلا ليطعت يضاقلا اهمازلإ يف نأل

 .ةماعلا ةحلصم لّطعتتف ءةمارغلا موزل نع ًارَذَح

 «ليكولا ةلزنمب هنأل ؛ىضولا كلذك الو «لوسرلاك «هنع ٌريفس هئيمأو

 1 ۰ .ءاضقلا باتك يف رم دقو

 «ءيشب مجري مل :ءافو اهب نكي مل وأ تكلم دق ةكرتلا تناك نإف
 ر س

 .رخآ نيد تيملا ئلع ناك اذإ امك

 دبع ةثرولا نم : ارفض باصأف «ثاريملا يصولا سف نإو) :لاق

 صر ےس

 لام يف عجر : :دبعلا قحتساو .كّلهف «نمثلا ( ضبقو «يصولا هعابف

 .هل لماع هنأل ؛(ريغصلا



 هكِلِمَي امو «يِصولا "اك

 .هتصحب ةثرولا ىلع ٌريغصلا عجريو

 .زاج : ميتيلل ًاريخ ناك نإف : ميتيلا لامب يصولا لاتحا اذإو

 . زوجي ال : ًالمأ لوألا ناك نإو

 . هلثم يف سانلا نباغتي امب الإ هؤارش الو «يصولا عيب وجي الو

 قاقحتساب ٍةمسقلا ضاقتنال ؛(هتصحب ةثرولا ىلع ٌريغصلا عجريو) :لاق

 .هباصأ ام

 «(زاج :ميتيلل ًاريخ ناك نإف :ميتيلا لامب ّيصولا لاتحا اذإو) :لاق

 .ةيرظن ةيالولا ذِإ «"”المأ نوكي نأ وهو
 ىلع ميتيلا لام عييضت هيف نأل ؛ (زوجي ال :ًالمأ لوألا ناك نإو) :لاق

 .هوجولا ضعب

 يف سانلا نبغي امب الإ هؤارش الو «يصولا عيب زوجي الو) :لاق
 قرحتلا ْنكمُي ال هنأل ؛ريسيلا فالخب «شحافلا ِنْبَعلا يف َرَظَت ال هنأل ؛(هلثم

 ١ .هباب دادسنا هرابتعا يفف «هنع

 مهؤارشو مهُعيب زوجي بتاكملاو «نوذأملا دبعلاو «نوذأملا يبصلاو

 «ةيكلاملا مكحب نوفّرصتي مهنأل ؛ هللا همحر ةفينح يبأ دنع شحافلا ِنْبَعلاِب

 ةيعرشلا ةبايٌثلا مكحب فرصتي هنأل ؛يصولا فالخب ءرجَحلا كف :نذإلاو

 .ها/91 ةخسن ةيشاح .ًالام رثكأو ئنغأ يأ )١(



 00 هكِلِمَي امو «يِصولا

 ٍةَدِج ىلع ةيصولا ُباتك بيك : يصو لع ءارشلا باتك بيك اذإو
 .ٍةدِج ىلع ءارشلا باتكو

 .راقعلا يف الإ ءءيش لك يف ٌرئاج : بئاغلا ريبكلا ىلع يصولا عيبو

 ال ٌعّربت :هنم شحافلا نّبَعلاِب فّرصتلا نأل ؛هئوكلمَي ال :امهدنعو

 نم اوسيل مهو «هيف ةرورض

 ىلع ةي مرا باتك بیک :يصو ىلع ءارشلا باتك بیک اذإو) :لاق

 !ةلمج نيك لو طؤحا كلذ نآل 12 ىلع ءارشلا باتكو ءٍةَدِح

 كلذ ٌريصيف «"”ليصفت ريغ نم هرخآ يف هتداهش دهاشلا بتكي نأ ىسع

 ۰ :تذكلا لعل المخ

 نالف نم :بّتكي الو «نالف نب نالف نم ئرتشا :"”بّتكي :ليق مث

 ايب امل ؛نالف يصو

 .ًارهاظ ُمَلعُت ةياصولا نأل ؛كلذب سأب ال :ليقو

 يف الإ ءءيش لك يف ٌرئاج :بئاغلا ريبكلا ىلع ّيصولا ٌعيبو) :لاق
 : موب انكم هدب الرب فارس اه N ؛(راقعلا

 .طوحألا هجول نايب اذه )١(

 407/1١5. ةيانبلا .ءارشلاو ةياصولا نيب ليصفت ريغ نم يأ (۲)

 ةيشاح يف امك «يرتشملا وأ يضاقلا يأ :تلق .بّشكي :خسُن يف تطبضو (۳)
 .ةيادهلا ىلع يدعس



 كلي امو « يصولا 66

 .لاملا يف رجني الو

 گل 5 1 5
 ريبكلاو ريغصلا يف خألا يصو : هللا اهر لمحمو فسوي وبأ لاقو

 . بئاغلا ريبكلا يف بألا يصو ةلزنمب : بئاغلا

 . لجلا نم ريغصلا لامب قحأ يصولاو

 هكلمي ال هنأل ؛ًاضيأ راقعلا ريغ ٌيصولا كِلمي ال نأ ٌسايقلا ناكو
 داسفلا عراستل ؛ ظفِح هنأ امل هانسحتسا اأ الإ «بئاغلا ريبكلا ىلع بألا

 .هسفنب رصحمف راقعلا امأ «ظفحلا كلم وهو كني سلا الحا ءهيلإ

 .ةراجتلا نود «ظفحلا هيلإ AR نأل ؛(لاملا يف رجني الو) : لاق

 ريبكلاو ريغصلا يف خألا ّيصو :هللا امهمحر ٌدمحمو فسوي وبأ لاقو)

 .(بئاغلا ريبكلا ىف بألا يضو ةلزنمب :بئاغلا

 .معلا يصوو «مألا يصو اذكو

 مهو « مهماقم مئاق مهّيصو نأل ؛ ءالؤه ةكرت يف باوجلا اذهو
 و و

 .مهيصو اذكف « ظفحلا باب نم نوكي ام نوكلمي

 .(دجلا نم ريغصلا لامب قحأ يصولاو) :لاق

 بألا مام هّماقأ عرشلا نأل ؛قحأ ٌدَجلا :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو
 .هيصو ىلع مدقيف «ثاريملا ٌررحأ ئتح «هيدع لاح

 ينعم ةمئاق هثيالو تناكف «هيلإ بألا ةيالو ّلِقَتَت ءاصيإلاب نأ :انل

 )١( بلطملا ةياهن ١7/47.



 00 هکلْمَي امو «يصولا

 .بألا ٍةلزنمب ٌدَجلاف : بألا صوب مل نإف

 :دجلا مايقب هيلع عم يصولا هرايتخا ّنأل اذهو «هسفن بألاك هيلع ملقيف ةف

 .هيبأ فرصت نِ هبل ر ظنا هقارصت نأ الغ لدي

 سانلا برقأ هنأل ؛(بألا ةلزنمب ٌدَجلاف :بألا صو مل نإف) :لاق

 هيلع مادقي هنأ ريغ “يصو نود حاكنإلا كلمي ىتح «هيلع مهقفشأو «هيلإ

 .ملعأ ئلاعت هللاو «هاّيب اَمِل ؛يفّرصتلا يف بألا يصو

3# 3F ¢ 9F 



 ةداهشلا يف لصف 6

 ةداهشلا يف لصف

 . ةلطاب ةداهشلاف : امهعم نالف ىلإ ئصوأ تيملا نأ ناّيصولا دش اذإو

 . نانبالا كلذكو «هل د وهشملا اهّيعّدي نأ الإ

 امهثداهشف :هريغ وأ «تيملا لام نم ءيشب ريغص شراول ادهش ولو
 .ةلطاب

 ةداهشلا ىف لصف

 و 2 ت 0 2 ا 3
 ةداهشلاف :امهعم ِنالف ىلإ ئصوأ تيملا نأ نايصولا دهش اذإو) :لاق
 م 2

 .امهسفنأل انيعم امهتابثإل ؛اهيف نامهّتم امهنأل ؛(ةلطاب

 .ناسحتسا اذهو «(هل ُدوهشملا اهّيِعَدي نأ الإ) :لاق

 .ةمهتلا نم اًنَيب امل ؛لوألاك :سايقلا ىف وهو

 َرَخآ مض وأ «ءادتبا ّيصولا بص ةيالو يضاقلل نأ :نايسعتالا دْكَو

 امأ «هنع نييعتلا ةنؤم امهتداهشب طقستف ءامهتداهش نودب «هاضرب امهيلإ

 .ىضاقلا بصَتِب تبثت :ةياصولا

 «لجر ىلإ ئصوأ تيملا نأ ادهش اذإ :هانعم «(نانبالا كلذكو) :لاق

 .ةكرّتلل ظفاح بصب ًاعفن امهسفنأ ىلإ نآَرُجَي امهنأل ؛ٌرِكنُي وهو
 «تيملا لام نم ءيشب ريغص ثراول) نييصولا ينعي ؛(ادهش ولو) :لاق

2 2 

 ىف امهسفنأل فّرصتلا ةيالو نارهظُي امهنأل ؛(ةلطاب امهتداهشف :هريغ وأ

 .هب دوهشملا



 00۷ ةداهشلا ىف لصف

 يف ناک نإو ْرَجَي مل : تيملا لام يف ءيشب ريبك ثراول ادهش نإو
 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو ءزاج : تيملا لام ريغ

 . نيهجولا يف ٌروجي : ريبك ثراول ادهش نإ : الاقو

 دهشو «مهرد فلأ نيدب تيم ئلع نيلجرل نالجرلا َدِهَش اذإو
 . امهثداهش تزاج : كلذ لثمب نّيَلّوألل نارخآلا

 .زجَت مل : مهرد يفلأ ةيصوب ٍرَخآلل قيرف لك ةداهش تناك نإف ٠ 2 4 4 0

 ناك نإو ءْرَجَي مل :تيملا لام يف ءيشب ريبك ثراول ادهش نإو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو «زاج :تيملا لام ريغ يف

 امهل تبثت ال هنأل ؛(نّيهجولا يف زوجي :ريبك ثراول ادهش نإ :الاقو

 .ةمهتلا نع ْتّيِرَعف «ًرابك ةثرولا تناك اذإ ةكرتلا يف فّرصتلا ةيالو

 ةبيغ دنع لوقنملا عيب ةيالوو ءظفحلا ةيالو امهل تبث هنأ :هلو

 ةيالو عاطقنال ؛ةكرتلا ريغ يف امهتداهش فالخب «ةمهتلا تققحتف «ثراولا
 .اهريغ يف ال «هتكرت يف هسفن مام هماقأ تيملا نأل ؛هنع بألا يصو

 ءمهرد فلا “نيد متيم ىلع نيلجرل نالجرلا َدهَش اذإو) :لاق

 .امهتداهش تزاج :كلذ لثمب نيلوألل نارَخآلا دهّشو

 هو .(ْرْجَت مل :مهرد وفلأ ةيصوب ٍرَخآلل قيرف لك ةداهش تناك نإف

 .هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح يبأ لوق

 .ةفاضإلاب ال «نيونتلاب .نيدب :خسُت يفو )١(



o0۸ةداهشلا يف لصف  

O4 06 50و ا 7  

 نأ امهل دوهشملا دهشو «هتيراجب نيلجرلا نيذهل ئصوأ هنأ ادهش ولو
 و o ص

 . قافتالاب «ةداهشلا تزاج : هدبعب نيدهاشلل ئصوأ تيملا

 دهشو « هلام ثلثب نياجرلا نيذهل ئصوأ هنآ ادهش ولو f “a ERS ١  7 0ا وو 07

 .ًاضيأ نْيَدلا يف لبق ال :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 فسوي يبأ عم هللا همحر ْفاصخلا َركذ اميف هللا همحر ةفينح وبأو

 .هللا همحر

 .هللا همحر ردمحم لوق لثم هللا همحر فسوي يبأ نعو

 7 الف «ئتش قوقحل ةلباق يهو «ةمذلا يف بجي َنْيَدلا نأ :لوبقلا هجو

 .ةكراشملا قَح رخل سيل :امهردحأ ِنْيَد ءاضقب يبنجأ عّربت ول اذهلو

 «توملاب تّبرَخ ةمذلا ذِإ «ةكرتلاب قّلعتي توملاب َنْيَدلا نأ :ّدرلا ُهْجَو
 تناكف «هيف هلا هكراشي :ةكرتلا نم تضاف كلا فوتسا ول اذهلو

 .ةمهتلا تققحتف «ةكرشلا ّقح ةتبثم ةداهشلا

 الف «لاملا يف ال اهئاقبل ؛ةمذلا يف هنأل :نويدملا ةايح لاح فالخب

 ٠ ةكرشلا ققحتت

 دوهشملا دهشو «هتيراجب نّيَلجرلا نْيذهل ئصوأ هنأ ادهش ولو) :لاق
 أل ؛(فافتالاب ةداهشلا تزاج :هدبعب نيدهاشلل رضوا تملا نأ اهل

 .ةمهت الف «ةكرش ال

 دهشو «هلام ثب نْيلِجرلا نّيَدهل ئصوأ هنأ ادهش ولو) :لاق



 00۹ ةداهشلا يف لصف

 . ةلطاب ةداهشلاف : هلام ثب نيدهاشلل 'ئصوأ هنأ امهل د وهشملا

 .رلبعب نْيَلُجَرلا نْيذهل ئصوأ تيملا نأ نالّوألا َدهش اذإ كلذكو
 0 وو - سا ا

 . ةلطاب يهف : هلام ثلثب نّيلوألل ئصوأ هنأ امهل دوهشملا دهَشو

 .ةلطاب ةداهشلاف : هلام ْثَلْعِب نيدهاشلل ىصوأ هنأ امهل ٌُدوهشَملا

 دب نجلا نيتيل رضوا تيملا نأ نالرألا ديه اذإ كلذكو
 نأل 4 طاب :ىهف هلام. لقي :نيكوالل' اوضوأ هنآ امهل دوهشملا دهس

 .ملعأ ئلاعت هللاو «ةكرشلل بم ةروصلا هذه يف ةداهشلا

 داع داع داع ¢ دع

 .هدبعب :ه١98 ةخس د ىفو )غ0(



 ىتئخلا باتك- م٠5

 ىثئخلا باتك

 هنايب يف لصف
 .ئثنخ وهف : ٌركذو جرف دولوملل ناك اذإو
 وهف : جْرَفلا نم لوبي ناك نإو الغ وهف : ركذلا نم لوبي ناك نإف

 . ىثنأ

 هع

 . یشن وهف : :ركذو جرف دولودلل ناك اذإو) ؛ :لاق

 وهف :جرقلا نم لوبي ناك نإو «ٌمالَغ وهف :رکذلا نم لوبي ناك نإف
 » :لاقف ؟ثّروُي فيك هنع لس مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛(ىثنأ

 ١ و
 أ 036 د ثيح

 هلثم هنع هللا يضر يلع نعو Di) ا 7 ا

 قيرط نم هاور نأ دعبو «فيعض هدانسإ :لاقو )١7014(« يقهيبلا ننس )١(

 يوقي امم نكلو «ها .هب جتحي ال :يبلكلا بئاسلا نب دمحم :لاق فسوي يبأ

 لهآ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ :رذنملا نبا لاق دقف «هيلع راج لمعلا نأ ثيدحلا

 /١١5/1. ةمادق نبال ينغملا يف امك ««لوبي ثيح نم ثّروي ئثنخلا نأ ىلع ملعلا

 )۱۹۲۰٤(. قازرلا دبع فنصم (۲)



 ه۱ ~یتخلا باتك

 و هر

 . قبسألل مكحلاف : امهنم لاب نإو

 هللا همحر ةفينح ىبأ دنع ةرثكلاب َربتعم الف : ءاوس قّبّسلا ىف اناك نإو
 و مس دو

 .ًالوب امهرثكأ ىلإ ْبَسنُي : الاقو

 وهف | لصو وأ «هي رحو د ادو اخر وهف دالا لإ امو وا دخلا تك كو < دخلا ملئ اَذإ

 يلصألا وضعلا وه هنأ ىلع ةلالد وهف :ناك وضع يأ نم لوبلا نألو

 .بيعلا ةلزنمب ٌرَخآلاو «حيحصلا

 ىلع ئرخأ ةلالد كلذ نأل ؛(قبسألل ٌمُكَحلاف :امهنم لاب نإو) :لاق

 .ىلصألا ٌرضعلا وه هنأ

 ةفينح يبأ دنع ةرثكلاب َربتعم الف :ءاوس قبلا يف اناك نإو) :لاق
 و مس و

 ءوضعلا كلذ ٍةوق ةمالع هنأل ؛(ًالوب امهرثكأ ىلإ بسب :الاقو هللا همحر 5

 .ًايلصأ ًاوضع هنوكو

 .ةرثكلاب حَّجرتيف «عرشلا لوصأ يف لكلا ْمْكُح رثكألل نألو

 يف عاستال نوكي دق هنأل ؛ةوقلا ىلع لدي سيل جورخلا ةرثك نأ :هلو
 .رخآلا يف قّيضو ءامهدحأ

 .حجرم ال هنأل ؛قافتالاب «لكشم وهف :ءاوسلا ئلع امهنم رخي ناك نإو

 وهف :ءاسنلا ىلإ لَّصَو وأ «ةيحل هل تَّجَرَخو «ئثنخلا علب اذإو) :لاق

 .(لجر

 هذه نأل ِ؛وَتْسُم يدث هل ناك وأ «لجرلا ُمِلَتحَي امك ملتحا اذإ اذكو

 1 .نارکذلا تامالع نم



 ىتئخلا باتك- 01¥

 وأ «ضاح وأ «هيدث يف نبل هل لَرَت وأ «ةآرملا يدثك ّيدث هل َرَهَظ ولو

 .ةأرما وهف : جرفلا نم هيلإ لوصولا َنكمأ وأ «لبَح

 . لكشم ئثنخ وهف : تامالعلا هذه ئدحإ رهظت مل نإو

 نأ هند ىف نبل هل لر وأ ‹ةأرملا ېدثک يدث هل َرَهَظ ولو) :لاق

 هذه نأل ؛(ةأرما وهف :جرفلا نم هيلإ لوصولا ّنكمأ وأ «َلبَح وأ «ضاح

 ئ .

 .(لكشم ئثنخ وهف :تامالعلا هذه ئدحإ رهظت مل نإو)

 .ملعأ ئلاعت هللاو «مِلاعملا هذه هل تضراعت اذإ اذكو

HF FF دع دلع 

 .دارفإلاب .هيدث :خسُت يفو )١(



 o1۳ هماكحأ يف لصف

 . ءاسنلاو لاجرلا فص نيب ماق : مامإلا َفْلَخ فَقَو اذإو

 . هتالص َديعُي نأ ّيلإ ُبحأف : ءاسنلا فص يف ماق نإف

 نعو «هنيمي نع يذلا ديعُيو مات هئالصف :لاجرلا فص يف ماق نإو
 . مهئالص هئاذجب هقلخ يذلاو «هراسي

 طوحألاب هيف ٌدحْوُي نأ :لكشملا ئثنخلا يف لصألا :هنع هللا يضر لاق
 ربت يف اكفنا و جت ترحب مكس الالار ءنّْيدلا رومأ يف قثوألاو

 ؛(ءاسنلاو لاجرلا فص 0 ما اي فل 827 اذإو) :لاق

 الو « مهتالص دسفي ال يك ؛ لاجرلا لل الف قارما هنآ لامتحال

 .هئالص دسفتف «لجر هنأ لامتحال ؛ءاسنلا

 ؛(هتالص َديعُي نأ لإ بحاف :ءاسنلا فص يف ماق نإف) :لاق
 .هئالص دسفتف «لجر هنأ لامتحال

 «هنيمي نع يذلا ليعيو مات هثالصف : لاجرلا فص يف ماق نإو) :لاق

 .ةأرما هنأ لامتحال ؛ًاطايتحا ؛(مهتالص هئاذجب هفلخ يذلاو «هراسي نعو

 يفو «داسفلا ةهج اهيف نأ عم 2« بجو :لقي ملو «يلإ أ :لاق امنإ )000(

 ىفو «هيف ٌفّلتخم ةاذاحملا ةهجب ةالصلا داسف نأ اّمِل :ةحجار داسفلا ةهج تادابعلا
 ةيانبلا .يلإ ُبَحَأ :لاق كلذلف «ةهبشلا ةهبش ةلزنمب راصف «لامتحا :ًاضيأ ًالجر هنوك
1 



o14هماكحأ يف لصف  

 ت مج ت 0 و َ شل

 .ةأرملا سولج هتالص يف سلجيو , عاقب يلصي نأ يلإ بحأو

 . يعي نأ هرم : عانق ريغب یلص ناو

 .لام هل ناك نإ هنّ مَآ هل ٌعاتبُتو

 .ةأرما هنأ لمتحي هنأل ؛( عاقب يَلصُي نأ يلإ بَحأو) ) : لاق

 دقف :ًالجر ناك نإ هنأل ؛(ةأرملا سولج هتالص يف سلجيو) :لاق

 ؛ًاهوركم بكترا دقف :ةأرما ناك نإو «ةلمجلا ىف ٌرئاج وهو ا كرت

 .نكمأ ام بجاو ءاسنلا ىلع سلا نأل

 ةأرما هنأ لامتحال ؛(ديعُي نأ هرم : عانق ريغب ئلص نإو) :لاق

 أ ا «بابحتسالا ىلع "وهو

 ٌرظنلا هتكولممل حابي هنأل ؛(لام هل ناك نإ هيت مآ هل و عاتبتو) :لاق

 «ًةأرما وأ ناك الجر 0 ”هيلإ

 امإ ركذُي امنإ هنأل ؛هّلحم يف عقي مل انه :لاق :ظفل : 417/17 ةيانبلا يف لاق )١(
 «لصألا يف الإ ةلأسملا هذه ركذُت ملو «يرودقلل امإو «ئلاعت هللا همحر دمحمل

 ها .ءالعلا يخيش ةخسن يف :لاق :ظفل عقي مل كلذكو

 .حاحصلا راتخم .ةعنقولا نم عسوأ :عانقلاو ءاهّسأر ةأرملا هب عنق ام ام :ةعنقملا (۲)

 ةيانبلا .ةداعإلا بجت :غولبلا دعب امأف «غولبلا لبق اذهو «ةداعإلاب رمألا يأ (؟)

KAZA 

 .ىثنخلا ىلإ يأ (5)

 «لجرلا قح يف حصي ليلعتلا اذه نأ :يكاكلا نع 518/17 ةيانبلا يف لقن )١(
 -اهتديس نم ةروعلا عضاوم ىلإ ٌرظنلا اهل حابي ال ةمألا نأل ؛ةأرملا قح يف حصي الو



 010 هماكحأ ىف لصف

 .ةأرما هنت وأ « لجر هتي نأ هركيو

 .لاملا تيب نم ما ُمامإلا هل ٌحاتبا : لام هل نكي مل نإو

 .لاملا تيب يف اهتمث درو ءاهعاب : ِهْنئَتَح اذإف

 ءلاجرلا ماَدُق فيثكي نأو ءريرحلاو يِلَحلا سل : هتايح يف هل هركيو
 .ءاسنلا ماد وأ

 سو سس 5 -. 5 سو سس 5 ملول

 ٍمَرْحَم ريغ نم ٌرِفاسُي نأو «ٍةأرما وأ لجر نم ٍمّرْحَم ريغ هب ولخي نأو
 لاجرلا نم

 ئثنأ هاسع هنأل ؛ (لجر هتنخ نأ هركيو) :لاق

 .انلق اميف طايتحالا ناكف «لجر هّلعل هنأل ؛(ةأرما هنت وأ)

 هنأل ؛(لاملا تيب نم َهَمأ ٌمامإلا هل عاتب :لام هل نكي مل نإو) :لاق
 .نيملسملا بئاونل ع

 ءانغتسالا عوقول ؛(لاملا تيب يف اهئمث درو ءاهعاب :هْئَتح اذإف) :لاق

 .اهنع
 ماف فيشكي نأو ءريرحلاو يلحلا سبل :هتايح يف هل هركيو) :لاق

 .ءاسنلا ماد وأ ءلاجرلا

 ٍمرحَم ريغ نم رِفاسي نأو قارما وأ لج نم مرم ريغ هب خي ناو
 .مّرحملا لامتحا نع ًايقوَت ؛(لاجرلا نم

 ال ءرايتخالا ةلاح يف كلذ نأل ؛ٌرظن هيف :لاق - ًابيجم - يزارتألا نع لقتو ءًاقلطم

 :ظفل تحت ّبّتكو ءاقلطم :الجر : ظفل تحت يدعس بك اذهلو ها .رذعلا ةلاح ىف

 ها ةر :ةأرما



 هماكحأ يف لصف 0

 . هيمابل يف يل َمْلِع ال : هللا همحر فسوي وبأ لاق : قمار دقو مرحأ نإو

 .ةأرملا سابل سيلي : هللا همحر دمحم لاقو

 .هيلع ءيشالو

 تةدلوف ءًامالغ هتيدلت دلو لوآ ناك نإ قانع وأ قالطب َفّلَح نّمو
 . ىثنخلا رم َنْيبتسي ىتح عقي مل : ئثنخ

 كولم هلو رح يل ٍةمأ لک :لاق وأ رح يل رابع لک :لاق ولو
 . هرمأ نیبتسي ئتح قع مل : ئىثنخ

 يف يل مْلِع ال :هللا همحر فسوي وبأ لاق :قهار دقو مرحأ نإو) :لاق

 .هكرت هل هرکی : نأ ناك نإو «طيخّملا بَل هل هرکی :ًاركذ ناك نإ هنأل ؛(هيمابل

 طيخملا سبل كلر نأل ؛(ةأرملا سابل ُسَبلَي :هللا همحر دمحم لاقو)

 .لجر وهو هسْبَل نم شحفأ :ةأرما وهو

 .")غّلبي مل هنأل ؛(هيلع ءيش الو)

 تدلوف «ًامالغ هتيردلت وللو لوآ ناك نإ قانع وأ قالطب َفّلَح نّمو) :لاق

 .كشلاب تبثي ال ثْدِحلا نأل ؟(ئئنخلا ٌرمأ َنْيبتسي ئتح عقي مل : شخ

 كلولمم هلو رح يل ةمأ لك :لاق وأ رح يل دبع لك :لاق ولو) :لاق

 .انلق اّمِل ؛(هرمأ نيبتسي ئتح قع مل :ىثنخ

 .ةيانج هيلع نوكت الف ءًاقهارم هنوكل غلبي مل ؛مدلا نم هيلع ءيش ال يأ (۱)



 oY هماكحأ يف لصف

 قت : ًاعيمج نْيلوقلا لاق نإو

 ناك اذإ هّلوق لبي مل : ةأرما انآ : لاق وأ «لجر انآ : ئثنخلا لاق نإو

 ا
 ارو لجو لب ن ما نيت نأ لبق تاما
 . ديعصلاب مُمّييو

 .ةأرما الو «لجر َلْسَغ ًاقِهارم ناك نإ ٌرضحَي الو

 سل هنأ خا فل اعجب ا لاق نإ
(N) 7 2# 

 اذإ هّلوق لبي مل :ةأرما انأ :لاق وأ «لجر انآ :ئثنخلا لاق نإو) :لاق
 .ليلدلا ةيضق فلاخُت ئوعد هنأل ؛(ًالِكْشُم ناك

 ا هنأل ؛ وق لبي نأ يغني :ًالكشُم نكي مل نإو»)

 نال ؛(ةأرما الو «لجر هلي مل: :هرمأ نيبتسي نأ لبق تام نإو) :لاق

 خلا لامتحال ؛ یقوتیف ءءاسنلاو لاجرلا نيب ٍتباث ٌريغ لمعلا لح

 :ليسشلا راعتل ؛(دينضلاب مميزا

 هنأ لامتحال ؛(أرما الو «لجر لسع ًاقهارم ناك نإ ضحي الو) :لاق

 نأ وأ رك

 .ةمأ لك وأ «دبع لك يأ )١(

 .نيلاحلا دحأ نع لاخب سيل يأ (۲)



 هماكحأ يف لصف ه۸

 .بحأ وهف : هربق يحس نإو
 يلي امم لجرلا ر عضو : : ٍةأرماو لجر ىلعو هيلع يصف «تام اذإو

 مدقيو «لجرلا نع رخؤيف «وئنخلا فلخ ةأرملاو .هفلخ ئثنخلاو ءمامإلا

 .ةأرملا ىلع

 . لجرلا فلخ ئثنخلا ليج : رذع نم ٍلحاو ربق يف لجر عم نفد ولو
 و

 . ديعص نم ٌزجاح امهنيب لعجيو

 . ىثنخلا مق : ٍةأرما عم ناك نإو

 . ىلإ بحأ وهف :ةأرملا شعت ريرسلا ىلع ليج نإو

 ءأبجاو ميِقُي :اثنأ ناك نإ هنأل ؛(بحأ وهف : :هربق يجس نإو) :لاق

 .هرضت ال ةيجستلاف :ًاركذ ناك نإو

 امم لجرلا عضو : :وأرماو لجر ىلعو هيلع يصف «تام اذإو) :لاق

 ؛ (لجرلا نع رخخؤيف < « ئثنخلا فلخ ةأرملاو قلع ئثنخلاو ءمامإلا يلي

 از هنأ لامتحال ؛ (ةأرملا ىلع مدقيو) قارما هنأ لامتحال

 فلخ ئىئثنخلا لعج :ٍردَع نم راحاو ٍربق يف لجر عم َنِقُذ ولو) :لاق

 .ةأرما هلأ لايشحأل ؛ (لجرلا

 .ديعص نم ٌرجاح امهنيب لعجيو)

 .لجر هنأ لامتحال ؛(ئئنخلا مق :ةأرما عم ناك نإو

 ؛(يلإ ُبحأ وهف :ةأرملا شعت ريرسلا ىلع ليج نإو) :لاق

 .ةزانجلا الع تعض اذإ ةأرملا ىلع قبطي «كّبشم ةفحلملا هبش :وه )١(
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 ت

 .يلإ بحأ وهو :ةيراجلا ْنَفكُت امك ُنَفكُيو

 هللا همحر ةفينح يبأ دنع امهنيب لاملاف : نبا فَّلَخو «هوبأ تام ولو

 نأ الإ «ثاريملا يف هدنع ئثنأ وهو ءمهس ئثنخللو «نامهس نبالل : ًاثالثأ

 لوق وهو «ئثنأ ثاريم فصنو ءِرْكَذ ثاريم فصن ثنخلل :الاقو

 .هللا همحر ىبعشلا

 .ةروع هنأ لامتحال

 يف نفك ينعي ء(يلإ بحأ وهو «ةيراجلا ْنَمكُت امك فكُيو) :لاق

 دقف :ًاركذ ناك نإو «ٌةّنس تميقأ دقف :موثنأ ناك اذإ هنأل ؛باوثأ ةسمخ

 .كلذب سأب الو «ثالثلا ىلع اوداز

 همحر ةفينح يبأ دنع امهنيب لاملاف :ًانبا تو «هوبأ تام ولو) :لاق

 الإ يثاريملا يف هدنع ئثنأ وهو مهس ئثتخللو «نامهس نبالل :ًاثالثأ هللا

 كلذ ريغ َنيبتي نأ

 لوق وهو «مىئثنأ ثاريم فصنو «ركذ ثاريم فصن ائثنخلل :"”الاقو
0 ۲ 

 .4737/17 ةيانبلا .ئوتفلا هيلعو «مامإلا عم دمحم لوق ركذ ةيفنحلا بتك ةماع يف (1)

 نّفملا ثدحملا يضاقلا هيقفلا مامإلا «يفوكلا ينادمهلا ليِجاَرَش نب رماع (؟)
32 

 ۷۹/١. ظافحلا ةركذت يف ةمجرت هل ء(ه١٠* - ه19١) «نيعباتلا ةمالع «نقتملا



 هماكحأ يف لصف 0۷۰

 ينثا ىلع امهنيب لاملا : هللا همحر دمحم لاق : لوف سايق يف افلذخاو

 .ةسمخ ثنخللو «ةعبس نبالل : ًامهس ٌرشع
 «ةعبرأ نبالل : ٍةعبس ىلع امهنيب لاملا : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 . ةثالث 'ىثنخ و

 ىلع امهنيب لاملا :هللا همحر ًالمحم لاق : :”'هلوق ۽ سايق يف "افلتخاو

 .ةسمخ ئثتخللو «ٌةعبس نبالل : ًامهس رشع ينثا

 كة نبالل :ةعبس ئلع امهنيب كلامنا للا فيتو: تس وأ 57

 ئثنخلاو «دارفنالا دنع ثاريملا لك ُقِحَتسَي ّنبالا نأل ؛(ةثالث ثخ

 ننال س

 قئالثب برضُي اذه «"'امهقح دق ئلع امهنيب مس ةي :عامتجالا دنعف

 .ةعبس نوكيف قعبرأب برضي كلذو

 امه لاملا نرکی ارد ناك یل ئتتخلا نأ :هللا همحر رامحملو
 :هل باسح ىلإ انجّتحا «ًاثالثأ امهنيب لاملا نوكي :ىثنأ ناک نإ نإو ءنيفصن

 «نيدصت انهن لالا نوكي :لاح يفف ءةتس كلذ لقأو «ثلثو فضن

 :ةعيزأ نوار «نامهس يتخلل : :ًاثالثأ نوكي :لاح يفو «ةثالث راحاو لكل

 « فصنتيف «لئازلا مهسلا يف كشلا م عقوو «نيقيب ناتباث ئثنخلل نامهسف

 .هللا همحر يبعشلا لوق جيرخت يف نابحاصلا فلتخا يأ )١(

 .اوفلتخاو :ةخسن يفو (۲)

 .امهيقح :خسُت يفو )۳(



 هال١ هماكحأ يف لصف

 ن٠ و د. ان او او د. ا .واه هو اهوا. هاهو و هه واه و و ولو هد هو هاهو و واوا و هاو و دودو O و 4# هواه

 تاخخلا راضف كلا نور فمف سكنا «فضتو ادهش توک
 .ةعبس نباللو .ةسمخ ئثنخلل :رشع ينثا نم

 «ءادتبا لاملا تابثإ ىلإ انه اه ةجاحلا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو
 م2

 نقيتملا "اني انتيثأف كش هبلغداز اميفو هن نقيتم 6 لثئألا ثاريم وهو لقألاو

 يف ٌكشلا ناك اذإ امك راصو كشلاب بجي ال لاملا نأل ؛هيلع ًارصق

 نبالا بيصن ئَّطعُي ٍزئتيحف ءاركذ هانردق ول لقألا هبيصن نوكي نأ الإ

 ًاتخأو ًاًمأو ًاجوز :ةثرولا نوكت نأ وهو «هب ًانقيتم هنوكل ؛ةروصلا كلت يف
 2 و 8 ل

 .ىثنخ يه مأو بأل اتخأو مال نيوحأو ةأرما :وأ «ثنخ يه مأو بأل

 و 2 و

 ؛ ىثنخلل يفابلاو «ثلثلا ماللو «فصنلا جوزلل :ئلوألا يف :ًاندنعف

 .نيبيصنلا لقأ هنأل

 ؛ ئثنخلل يقابلاو «ثلثلا مال نيوخأللو «عبرلا ةأرملل :ةيناثلا يفو

 .باوصلاب ملعأ هللاو ءامهيف نّيَبيصنلا لقأ هنأل
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 .انبجوأف :خسُت يفو )١(



 و

 ىتش لئاسم

 يف امب كيلع هش : هل ليقف ءةيصو باتك سرخألا ىلع ءىرق اذإو مسوي 5 1 ٠ 3 - ١

 ام كلذ نم ءاج اذإف ُتك وأ معن : ىأ .هسأرب أموأف ؟باتكلا اذه

 ل E ل ھو

 . زئاج وهف : رارقإ هنأ فرعي

 . هئاسل ٌلَقَتعُي يذلا يف كلذ ٌروجي الو

 ىتش لئاسم

 سرخألا ماكحأ اهيفو

 كيلع ٌدَهْشَت :هل ليقف «ةيصو باتك سرخألا ىلع ةىرَق اذإو) :لاق

 نم ءاج اذإف 0 تك وأ «معن : يأ «هيمأرب أموأف ؟باتكلا اذه ىف امب

 .(هئاسل َلقَتعُي يذلا يف كلذ ثوجي ل اون وف راف هنأ فرعي كلذ

 EAT ”نيهجولا يف ڙوجي :هللا همحر "'يعفاشلا لاقو

 .نيلصفلا ليش دقو ءٌرَجَعلا وه

 يلهألا نم ٍشّحوتملاو ّيشحّولاك «يضراعلاو يلصألا نيب قرف الو

 .ةاكذلا قح ىف

 .معن :سرخألا بتك يأ )١(

 .5/7 بلاطملا ئنسأ (۲)

 «نْيَلصفلا :ليلق دعب هلوق نم ُدارملا وهو «ناسللا لقتعمو «سرخألا يأ (۳)
 .ضراع ٌرجع :ناسللا لقتعم وهو يضراعلاو يلصأ رجع :سرخألاف



 oV سرخألا ماكحأ اهيفو

 زوجي هنإف : هب ُفَرعُي ءاميإ *ىيوي وأ ءًاباتك ْبُّتكي سرخألا ناك اذإو
 حب الو .هنمو .هل صّئقُبَو «هؤارشو هُعيبو «هُقاََعو «هقالطو .هحاكن

 هل الو

 تراص اذإ ٌربتعُت امنإ ةراشإلا نأ :هللا مهمحر انباحصأل < قرفلاو

 ًدتما ول ئتح هناسل لقتعملا نود «سرخألا يف كلذو ل دوت

 .سرخألا ةلزنمب "وه :اولاق ؛ وعم تاراشإ هل كراَضَو كلذ

 انآ «كقولا اذه. الز ةينضولا رنا ت هل نع اح طرا نآلز

 .هنم طيرفت الف ّسرخألا

 .ناساقْنَي الف «يلصألا نود «لاوزلا يفرش ىلع ّيضراعلا نألو

 .صنلاب هانفرع : ””ةدبآلا يفو

 هنإف :هب فّرعُي ءامبإ ءىموي وأ «ًاباتك ْبّتكي سرحآلا ناك اذإو) :لاق

 لو ەز ل رو ارو و و نطو ا 5 وقتي
 و و

 .(هل دحي الو «دحپ

 اند نمم باطخلا ةلزنمب : ئات نمم اهنألف : :ةباتكلا امأ

 .اذه : خست يفو )١(

 يعفاشلا مامإلا لوق نع ٌباوج اذهو «دباوأ :ةدبآلا :عّمَجو «ةشحوتملا يأ (۲)

 . هللا همحر

 لعب يأ (۳)



 نو ا . ا. او ا. او او او او واو واو و هو اه هاو و اه واه واو ده هد. SOG هاه هاه أه هه هواه هه هله

 ف غيلبتلا بجاو ئّدأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ ئرت الأ

 ."”بّيْلا ىلإ ةباتكلاب ةراتو «ةرابعلاب
 و لا و نقوم كو 00 IE لوو +

 .مزلأو رهظأ سرخألا قح يف وهو ءزجَعلا :بئاغلا قح يف زوجملاو
 8 2 ستو 02 7 ع اا ۶

 ةلزنمب وهو ١ موسرم  نيبتسم :بتارم ثالث ىلع باتکلا مث
 .اولاق ام ىلع ءرضاحلاو بئاغلا ىف قطّثلا

 ئونيف :راجشألا قاروأو «رادجلا ىلع ةباتكلاك :موسرم ريغ نیبتسمو

 .ةينلا نم دب الف «ةباتكلا حيرص ةلزنمب هنأل م

 .مكحلا هب تبثي الف «عومسم

 ؛ماكحألا هذه ىح يف سرخألا قَح يف َةَجُح َتَلِعْجف :ةراشإلا امأو

 دقف :ةباتكلا امأو ءّروهشمف :ةرابعلاب غيلبتلا امأ :140/1 ةياردلا يف لاق )١(

 :ةيحد عم هباتكب ثعبو «مالسإلا ىلإ هوعدي رصيق ىلإ ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا بتك

 ئلإو يشاجنلاو ئرسك ىلإ ملسو هيلع هللا یلص بتكو c(IVVT) ملسم حیحص يف

 )۱۷۷٤(. ملسم حيحص يف :لجو رع هللا ىلإ مهوعدي رابج لك ١ 5 5

 .ةباتكلا :خسُن يفو (۲)

 .نيب يأ )٣(

 هن ر نوو

 .نالف ئلإ نالف نم :هردص يف بتكي نأ :ناونعلاو «ناونعلاب نّونعم يأ (5)

 .هيف ةينلا هنم بلطي ي يأ (0)



 هاله سرخألا ماكحأ اهيفو

 ٠و 6 06٠6 و. و و ىو واو ده ىو. . واو و دو أ .  هاو هو واهو ها هاو واو وده واو هاه او و اه اه اه هله

 ءظفل نود ظفلب ًصتخت الو ءدابعلا قوقح نم اهنأل ؛كلذ ىلإ ةجاحلل
 / .ظفللا نودب تبثت دقو

 :اضيأ دلا ىح رصاضقلاو

 .ئلاعت هللا ىح صلاخ اهنأل ؛'”دودحلا ىلإ ةجاح الو

 .ةهبشلل حي الف «يفؤاقلل ًاقدَّصُم ناك هّلعلو «تاهبشلاب ٌةىردنت اهنألو
 .طرشلا وهو «ًاحيرص وفذقلا مادعنال ؛يفذقلا يف ةراشإلاب ًاضيأ دي الو

 الأ ؛ةهبش هيف ناببب تبي ال حلا نأ :صاصقلاو دودحلا نيب قرَفلا مث
 .دحلا بجي ال :مارحلا ءطولاب رقأ وأ «مارحلا ءطولاب اودهش ول مهنأ ئرت

 نإو صاصقلا بجي : لتقلا قّلطمب ّرقأ وأ «قلطملا لتقلاب اودهش ولو

 .ردّمعتلا ظفل دجوي مل

 نأ زاجف ءًارباج عرش هنأل ؛ةيضّوعلا ئنعم هيف صاصقلا نأل اذهو
 SS راح يح عج

 ئىنعم اهيف سیلو ءرجاوز تعرشف :ئلاعت هلل هلل ةصلاخلا ٌدودحلا امأ

 د تبلت الف «ةيضوعلا

 يف ةجحب سيل بئاغلا نم باتكلا نأ :"”رارقإلا باتك يف َركذو

 .هيلع بجي صاصق

 .دودحلا يف ةعسوتلا ىلإ ةجاح ال يأ )١(

 .هللا همحر دمحم مامإلل «لصألا نم ()



 سرخألا ماكحأ اهيفو هالك

 .ناتياور امهيف نوکیف «كلذك "انه اه باوجلا نوكي نأ لوتحيو

 بئاغلا ٍقْطُت ىلإ لوضاولا كمي هنأ ؛كلذل ًاقرافم نوكي نأ رز

 ىلإ لوصولا رذعتل ؛سرخأللا كلذك الو ءقطّتلا ةيلهأ مايقل ؛ةلمجلا يف

 .ةعناملا ةفآلل ؛ قّطُتلا
 2# ئ 5 3 و 2

 «ةباتكلا ىلع ارداق ناك نإو ةربتعم ةراشإلا نأ ىلع ةلأسملا تلدو

 ا دن ميسا نعت وت ! ةراشإلا ربتعت ال هنأ ءهللا ا في وكوت انذاك

 انه اه عمج هنال ؛ةرورض الو «ةيرورض ةجح هنأل ؛ةباتكلا ىلع ةردقلا

 .بّتك وأ «راشأ :لاقف ءامهتيب

 ةد ةناتكلا نقود رور حح ايهم خاو لك نال اتوا ا

 ىلإ برقأ هنأ “امل ؛باتكلا يف دجوي مل "”رثأ | دايز ةراشألا نو

 .اي E «مالقألا راثآ نم قطنلا

 لّقتعملا يف اني اَمِل ؛' ”ضراعل نّيموي وأ ءأموي تمص يذلا كلذكو

 .ةمئاق ٍنْطنلا ةلآ نأ هاسل

 .سرخألا يف يأ )١(

 .دارملا نم يل نّيبتي مل (؟)

 رم :خسُت يفو ()

 .هنأل :خسُت يفو )٤(

 .ضراعب :خست يفو (0)



 oV سرخألا ماكحأ اهيفو

 :رثكأ ةحوبذملا تناك نإف : ةتيم اهيفو «ةحوبذم معلا تناك اذإو 2 2 0 0 5 01 ل 5
 4-5 4-5 5 2. ص ےس ےس 9

 لكؤُت مل : نيفصن اناك وأ ءرثكأ ةتيملا تناك نإو «لكأو ءاهيف ئّرحت

 .ناسللا لقتعمل ٌريسفت اذه :ليقو

 ةحوبذملا و تناك تزن: دم اينو ااف منَعلا تناك اذإو) :لاق

 مل :نّيفصن اناك وأ ءرثكأ ةتيملا تناك نإو «لكأو ءاهيف ئرحت :رثكأ
 .رايتخالا ةلاح ةلاحلا تناك اذإ اذهو ؛(لكؤت

 ةتيملا نأل ؛كلذ عيمج يف لوانتلا هل ل :ةرورضلا ة لاح يف امأ

 «ئلوأ :ةيكذ نوكت نأ لوتحت يتلاف «ةرورضلا ةلاح يف هل رحت ةقيتملا

 نم هكرتي الف «ةلمجلا يف ةّيكّذلا ىلإ هليصوي قيرط هنأل ؛ئّرحتَي هنأ ريغ
 .ةرورض ريغ

 نإو رايتخالا ةلاح يف لكألا زوجي ال هللا يعرب ١7" يفاكللا لاقو

 ريغ نم هيلإ ٌراصُي الف «يرورض ليلد يّرحتلا نأل رکا ولاا تناك

 .رايتخالا ةلاح ةلاحلا نأل ؛ةرورض الو «ةرورض

 نأ ئرت الآ ؛ةحابإلا ةدافإ يف ةرورضلا ةلونم لزم َةَبلَعلا نأ :انلو
 كلذ عمو ‹«بوصخغملاو قورسملاو مّرحُملا نع ولخت ال نیلا قاوسأ

 .بلاغلا ىلع ًادامتعا ؛لوانتلا حاب

 «هنع عانتمالا عاطتسي الو «هنع زارتحالا نِكمي ال ليلقلا نأل اذهو

 .فاشكنالا ليلقو «ةساجنلا ليلقك «جرحلل ًاعفد ؛هرابتعا طقسيف

 ١140/١. عومجملا :هريظن رظني (۱)



 سرخألا ماكحأ اهيفو 0۷۸

 ةرورض ال هال ؛نلغا ةنيملا تناك وأ نمت اناك اذإ ام فالي
 مجرملا هيلإو «باوصلاب ٌملعأ هللاو «هاضريو هّبحُي امل قفوملا هللاو «هيف و 2 و 3

 .ملسو هبحصو هلآ ىلعو ٍدمحم انديس ئلع هللا ئلصو 23”بآملاو

FF FRد  FFد6  

 دمحلا هللو ««يدتبملا ةيادب حرش ةيادهلا» باتك مت

 دقو :«ةيادهلا حرش ةياردلا جارعم» رخآ يف يكاكلا نيدلا ماوق مامإلا بّتك )١(
 باتك دروي مل امل هللا همحر ةيادهلا بحاص نإ مث» :لاق هال40 ةنس هنم ئهتن

 رخآ يف ضئارفلا باتك ركذأ نأ تدرأ :هيف هدروأ يرودقلا بحاص نأ عم ضئارفلا

 ضئارفل حرشلاك نوكيل ؛...كّسمتلا تاهجو «فالخلا عضاوم نّيبأو ««جارعملا»

 ها .«هريغو يرودقلا



 34 عباسلا ءزجلا تاعوضوم سرهف

 عباسلا ءزجلا تاعوضوم سرهف

 2*1 7 GER ةبرشألا باتك
 ل ريصعلا خبط يف لصف
 ENS RA ديصلا باتك

 0 001 حراوجلا يف لصف
 OOO E OT يّمَرلا يف لصف

 0000 نهرلا باتك

 O زا و نا الا و هتاهكرا روكي اهات
 e نينثا اناك اذإ نهترملا وأ «نهارلا وأ «نهرلا نايب يف لصف
 ا ا لدعلا ودي ىلع ْعَضوُي نهرلا باب
 نر EE هريغ ىلع هتيانجو «هيلع ةيانجلاو «نهرلا يف فّرصتلا باب

 11 ا نهرلا يف ةقرفتم لئاسم يف لصف
 00000000000 تايانجلا باتك

 Ra و ب هّبجوي ال امو «صاصقلا جوی ام باب
 ااا 1 1 1 1 1 1 صاصقلل ملا ةلزنمب وه ام نايب يف لصف

 O 0 0000201ببب3 سفنلا نود اميف صاصقلا باب

 سا هنع وفعلاو صاصقلا يف حلصلا ماكحأ يف لصف
: 

 O ةيانجلا يف نيلعفلا مكح نايب يف لصف
 N 00101010078 لتقلا يف ةداهشلا باب
 000 02032 د زد ية لتقلا ةلاح رابتعا يف باب



 عباسلا ءزجلا تاعوضوم سرهف مو

 ERE :لئاملا اا اش
 E اهيلع ةيانجلاو «ةميهبلا ةيانج باب
 a هيلع ةيانجلاو «كولمملا ةيانج باب

 00 8 دبعلا ىلع ةيانجلا ماكحأ يف لصف

 e دلولا أو «ٍرّبدَملا ةيانج يف لصف
 1 كلذ ىف ةيانجلاو «يبصلاو رّبدملاو ٍدبعلا بْصع باب

UE E 
e قتعلاب ةيصولاو «توملا ضرم يف قنيلا باب 
 ثلثلا اهنع قاض اذإ اياصولا نم مدقملا يف لصف 52
eae مهريغو براقألل ةيصولا باب 

 ةرمثلاو ئنكسلاو دبعلا ةمدخب ةيصولا باب 500000

 هوووووووووووهو

 0669و و وءوءووثموومو

 هوووووووووووهو

 .هوووووووووهوهو

 .ووووووووووموو

 .هوووووووووووو#

 .هوثوووووووووووو

 ووو ووووووموو

 ةوووووووووووموو

 هه ووووووووووومو

 وووءووووةوووهووو

 و ووووووووووو#ه

 ووو ووووووووووه

 ةوووووووووووووه

 هووووووووووووه

 .ءوووووووووهوو#

 .هوووووووووووهو



 عباسلا ءزجلا تاعوضوم س رهف

 E ST يمذلا ةيصو باب
 و o 00 ا

 4 ESE هكلمي امو «ىصولا باب
 3 ع

HF FF 



o۸۲ًالماك ةيادهلا باتكل لمجم سرهف  

۶ 

 الماك ةيادملا باكل لمم سرهف

 لوألا ءزجلا سرهف

 0 ةف مزز ةناديهلا نع لضم ةاردو يفلان
 ۸۳ ةيادهلا باتك ةيادب
 57 ةالصلا باتك AV تاراهطلا باتك

 يناثلا ءزجلا سرهف
 ٥ ةالصلا باتك مامت ىلإ رتولا ةالص باب

 ۳۱٦ جحلا باتك YoY موصلا باتک ٠١۳ ةاكزلا باتك

 ثلاثلا ءزجلا سرهف

 ١ عاضرلا باتك ° حاكنلا باتک

 ٤۷١ ناميألا باتك ٤١١ قاتعلا باتك ۱۳۹ قالطلا باتک

 عبارلا ءزجلا سرهف

 15 ةقرسلا باتك 0 دودحلا باتك

 ۳۰۱ طيقللا باتك 6١ا/ ريسلا باتك

 ۲۰ قابإلا باتك ۳۰۸ ةطقللا باتك

 > ةكرشلا باتك ۳۲٢ دوقفملا باتك

 ۳4۲ عوببلا باتك ۳۷ فقولا باتک



 1 ًالماك ةيادهلا باتكل لمجم سرهف

 سماخلا ءزجلا سرهف
 ۲٤ ةلافكلا باتك ° فرصلا باتك

 ۷١ يضاقلا بدأ باتك 1 ةلاوحلا باتك

 ٠۹۲ تاداهشلا نع عوجرلا باتك ¬ ۲ تاداهشلا باتك

 ۰ ئوعدلا باتك ۳ ةلاكولا باتك

 ۳۸٥ حلصلا باتك قت رارقإلا باتك

 0۹£ ةعيدولا باتك كلو ةبراضملا باتك

 ۸٦ ةبهلا باتك V٤ ةيراعلا باتك

 سداسلا ءزجلا سرهف
 الف  بتاكملا باتک 0 تاراجإلا باتك

 1۲ هاركإلا باتک ۱۳٦ ءالولا باتك

 ١44  نوذأملا باتك ۱۷ رجحلا باتك

 0۹ ةعفشلا باتك ۱۹ بصغلا باتك

 الهال ةغرازملا باتك ۳۱٦ ةمسقلا باتك

 4١6 ةيحضألا باتك 87 حئابذلا باتك ۳۷۳ ةاقاسملا باتك

 هال" تاوملا ءايحإ باتك 4 ةيهاركلا باتك

 عباسلا ءزجلا سرهف

 ۳۲ ديصلا باتك ° ةبرشألا باتك

 ١ ”١77 تايانجلا باتك ۷۰ نهرلا باتك

 }0 لقاعملا باتك 4 تايدلا باتك

 0۰ ئثنخلا باتك 4ك اياصولا باتك

HF RF يا 




